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TROLLEHOLM
TORRLÖSA SOCKEN, ONSJÖ HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Till de svenska mest bemärkta herresätena

hör det i Skåne I)elägna Trolleholm, fidei-

kommiss inom den grefliga ätten Bonde
med skyldi^^het för innehafvaren att föra namnet
TroUe-Bonde. För att bekvämast komma dit

väljer man helst att fara till l^slöf och därifrån

å banan Eslöf—
Klippan till den

blott 9 km frän

den nämnda köpin-

gen belägnaTrolle-

holms station. \'i

befinna oss då i

Torrlösa socken af

Onsjö härad och

inom det stora god-

sets område, som
upptager största

delen af denna

socken förutom de-

lar af de angriin-

sande.

På något af-

stånd se vi slottets

tegelröda massor,

branta tak och

trappgaflar och rundtornens si)etsiga hufvar höja

sig ur omgifvande grönska, ett medeltidsslotts

måleriska gruppbyggnad och lifliga konturer.

Blott en lo å 15 minuters promenad å den

från stationen till slottet nyanlagda snörräta vä-

gen, och vi stå framför det af speglande kanaler,

Grefve Carl Trolle-Bonde.

där hvita vackra svanar simma, omgifna Trolle-

holms slott.

Den gestalt, hvari det nu ter sig, stammar

emellertid hvarken från medeltiden eller renäs-

sansen. Det hela är en lycklig ombyggnad i

tidig skånsk renässansstil efter ritningar af den

danske arkitekten,

etatsrådet F. Mel-

dalil. Men ögon-

märket var att åter-

kalla minnet af den

gamla I 538grund-

lagda borgen, som
senare af så många
olyckor hemsöktes

såväl genom eld

och brand i svåra

krigsårsom genom
välment »restaure-

ring» i djupaste

fred. Men innan vi

med några ord be-

röra borgens histo-

riska öden må dess

nuvarande karak-

tär helt kort anges.

Trenne flygelbyggnader, tre våningar höga, (in-

räknas takvåningen, fyra våningar) omge den kva-

dratiska borggården. Fyra runda torn med koni-

ska hufvar framspringa från hörnen, och i vinkeln

mellan hufvudlängan, som motsvarar det till vår

tid kvarstående viktigaste partiet af slottet, så-

Grefvinnan Eva Trolle-Bonde,

född Leijonhufvud.
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dant det på i 700-talet omgestaltades, samt norra

flygeln reser sig ett likaledes rundt och med
tornhuf krönt trapptorn. Vid tornen sluta läng-

orna i höga trappgaflar med hvitputsade nischer.

HufvLidflygeln smyckas med dylika öfver sitt midt-

parti och har äfven både i norr och söder fullstän-

diga gaflar af detta slag. Den norra och den södra

flygeln springa där något fram (jämför bilderna),

så att mellan rundtornet och den framryckta delen

en fördjupning uppstår, som å norra sidan del-

vis fylles af en på väldiga konsoler hvilande

loggia, hvars balustradförsedda tak bildaren altan,

samt ä den södra af en af ett par sandstens-

pelare uppburen »vinterträdgård». Dessa senare

flyglars praktgaflar åt öster inskränkas väsent-

ligt af de där anbragta tornen. jMellan andra

och tredje våningen löper å samtliga flyglar en

kraftig rundbågsfris med hvitputsade bågfält,

begränsande den ofvan något framdragna mur-

ytan, och äfven tornen ha erhållit en dylik skarpt

markerad fris, som nedåt afslutar den af torn-

hattarne skuggade öfversta våningen med dess

hotfulla skyttegkiggar. Karnap af trä se vi å

olika håll skjuta ut från torn och längor, bidra-

gande till lif och omvexling i ytorna, och i sten

huggen dekorering sirar slottet så väl åt borg-

gården som åt trädgården. Denna i portalom-

ramningar, inskrifttaflor, vapensköldar m. m. fram-

trädande dekoration är i det närmaste ny. \'i finna

sålunda fyra praktfullare i sandsten uthuggna
portalinfattningar: omkring hufvudingången invid

trapptornet, omkring hvardera ingången från borg-

gården till norra och södra flygeln samt kring

ingången till hufvudbyggnaden från trädgårds-

sidan. Den förstnämnda af dessa har utfallit

mindre väl än de öfriga. Doriska refflade pil-

astrar med breda tvärband öfver skaften upp-

bära den uthuggna tryckta portbågen med de

ur samma block skulpterade dekorationerna: den

Trolle-Bondeska af heraldiskt löfverk omgifna

vapenskölden midt öfver och däromkring i nischer

anbragta landsknekthufvuden i hösj relief. Ome-
delbart under dem: till vänster det Bondeska,

till höger det Leijonhufvudska hjärtvapnet å snedt

ställda sköldar, hvilkas ena öfre kant når ända

upp under hakan på resp. landsknekt. Dessa huf-

vuden ha råkat bli alldeles för stora i propor-

tion till det öfverstycke de smycka. Till vänster

nedtill är i muren infälld en sandstenstafla med
inskription.* De båda andra borggårdsportalerna

visa bättre proportioner. Portöppningen omges
där af lisener med rankornament. Ofvan ett par

konsoler en inskriftstafla. Den öfver norra in-

gången är ny och å densamma läses: Carl Trollc-

Ihndc lät i88y till i88g ånyo 7ippjöra båda /lyg-

lanic samt tillbv2'ni mmla borsten. Under denna

tafla, midt öfver portens s. k. stickbåge blickar

ett landsknekthufvud i hög relief. Och å inskrifts-

taflans öfre hörn ses hjälmprydda sköldar med
* Gud skydde det hem han oss gifvit på jorden,

Och fostra den slägt, som här bofast är vorden,

Han låta oss verka sä här uti tiden,

Att slutligt vi vinna den eviija friden.

Nr"

SVSiiSI
giiii^ig

Trollcholnis slott från norr.
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innehafvarens och hans hustrus hjärtvapen. Öfver

den södra inj^-åni^^en är däremot insatt en sten

från 1 700-talet, hvilken af riksrådinnan \'iveka

TroUe-Bonde hade uppsatts öfver hufvudingången

till gamla borgen. Den bär mskriften: Ddta
hus är byi^gt a/ öfvcrstclieuten :n Fredric Trollc

född MDCXCIIL Död MDCCLXX. Äfven

här sitta upptill ett par vapensköldar, motsva-

rande dem vid förutnämnda ingång, men med
det Trolleska och det Ramelska hjärtvapnet.

A ömse sidor stå två vildmän, som hålla Thott-

ska och Ulfstandska vapensköldarna. Dessa ätters

vapen se vi ock i de moderna hjälmkrönta sköl-

dar, som upptill omfatta den gamla granit-

plattan.

Till samtliga dessa ingångar föra stentrappor,

rill portalen åt trädgården leder en magnifik

dubbeltrappa upp med en rymlig utåtsvängd altan,

begränsad framtill af ett vackert, vapenprydt
smidesgaller mellan klotkrönta stenpelare.

Trolleliolins si

Kasta vi slutligen en blick pa trädgårdssidans

portal återfinna vi samma karaktiir som hos de

två sistnämnda borggårdsportalerna, l^^tt lejon-

huf\-ud kröner dock portbågen, och inskriptions-

taflan ;ir af särskildt intresse. Den är af granit

och härrr)r från det äldsta Trolleholiu eller b:riks-

holm, som det fordom benämndes. Inskriften

lyder: A //o. dnni. iiidwxviit. hed. ieg. /nor. o/s.byooi'.

loidc. i^ard. or. kalle. hani. crixholiii. oc var till

//örn. ii. bonde, oaj-de. oe. /callfess. /u7lfssna7'e:''

1'., svi-nska: -».U I Hit ^'''Sic ( 'nosen (ThoU) bys^ga

ilenna och kalla don iMiUsholni ocli var lillfrMiU' 2 b(in(lg;\nlar.

som kallades Katlsnavo.»

' //(h; sydost.

Men den vttre dekoreringen inskränkas ej en-

dast härtill. A midtpartiet mot borggården sitta

mellan de där mycket breda korridorfönstren j

tre våningar, tre sirade stenar öfver hvarandra. A
den mellersta har legenden om Trolle-namnets

tillkomst skildrats: en riddare hugger hufvu-

det af ett troll. För öfrigt framträda äfven

vapenskökkir på åtskilliga andra håll: t. ex. riks-

vapnet på norra flygelns borggårdssida, Trolle-

Bonde-vapnet under karnappet därstädes eller det

danska Brahe-vapnet å samma flygels norra sida.

Men äfven blotta vttermurarna med sitt fogstrukna
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tegel i munkförband, de hvitputsade fördjupade

fönsterinfattningarna med sina tryckta murade

båg-ar, de förut omtalade friserna med den öfver

dem något framdragna muren bidraga jämte

den slingrande murgrönan väsentligt till det lif-

liga, måleriska intrycket. Taken äro belagda med
holländskt svartglaceradt taktegel. Tornen äro,

utom det nordöstra som har koppar, täckta med
galvaniserad, i kopparfärg målad plåt.

Men, innan vi lämna den stenlagda borggården,

må vi till sist nämna, att den åt öster till en del

begränsas af ett par från flyglarna framspringande

tegelmurar, hvilka sluta i ett par tegelpelare, som
resp. framtill smyckas af en i sten huggen de-

korativt hållen naken manlig och kvinlig bild

och öfverst krönas af en stenurna, hvilken sten-

dekoration stam-

mar från I 700-

talet och gör en

vacker verkan, ej

minst genom den

förnäma patina ti-

den förlänat den-

samma.
En minnessten

öfver en af gårds-

portalerna har re-

dan upplyst oss

om, hvem upp-

hofsmannen till

dennastätligaom-

byggnad är. Gref-

ve Caii Trollc-

Bonde blefgenom
K. Maj:ts utslag d.

1 8 mars 1 886 in-

nehafvareaf Trol-

leholmsfideikom-

miss. Två år därefter var den omfattande restau-

reringen i gång och afslutades d. 18 maj 1889.
Byggnadskostnaden beräknades uppgått till

216,665 l^r. 10 öre.

E^get nog finnas, som vi sett, ännu kvar de två

minnestaflor, som bevara hågkomsten af borgens
första uppbyggande på 1500-talet och af dess

grundliga ombyggnad vid i 700-talets midt efter

den brand, som 1678 endast lämnade de nakna
murarna kvar. Vi känna redan dessa minnesstenar.

Den äldre erinrar om riksrådet Tage Oltoscn

Thott, godsets första ägare. Det bildades af två

gårdar vid namn Kattisnabbc eller Kattsnavc,
som genom byte med Herrevadskloster öfver-

kommits, samt ett antal hemman, som riksrådet

ärfde efter sina föräldrar Otto Thott och Karin
HoUunger (Allerup, Boarp, Djurup, Kärrstorp,

Trolleholms slott från sydväst.

Killeröd, Långaröd, Pårup, Rya, Ströeröd, Stöd-

haf, Q gårdar i Torrlösa och 3 gårdar i Vidt-

sköfle). Till Tage Thotts egendomar hörde äfven

det närbelägna Näs samt Sireköpinge.

Hvar Kattsnafve låg, är nu väl omöjligt att med
visshet afgöra. Namnet synes tyda på, att går-

den var belägen på en i en sjö utskjutande smal

landtunga. En sjö har också här en gång fun-

nits, och den Thottska borgen uppfördes vid

sjöns västra ända i en af moras uppfylld trakt

på en af de s. k. »Trollekullarne», som natur-

ligtvis ännu längre tillbaka varit holmar i nämnda
sjö. Efter sin 1533 aflidne äldre broder Erik

kallade Tage gården EriksJiolm. Den nya borgen
uppfördes med hänsyn till försvaret. Vattenfyllda

grafvar omgåfvo densamma. Läget var väl valdt,

till följd af att

sjön ofta öfver-

svämmade den

sänka omgifnin-

gen. Borgen var

kvadratisk med
en liksidig inre

borggård. För

försvaret afsedda

voro ett rundtorn

i nordost och ett i

sydväst (det förra

delvis, det senare

nästan helt och

hållet bevaradt,

om äfven åtskil-

ligt förändradt).

Som vanligt sira-

des de trevåniga

längorna af gaf-

velrösten, den

östra, liksom den

södra af ett, den norra däremot af två sådana.

Närmast under taken syntes talrika skottgluggar.

Från inkörsporten i öster var en vindbrygga

slagen till den plats, där långt senare stall- och

ladugårdslängor bildade en fyrkant, öppen endast

åt slottet. På 1500-talet torde sjön öfversväm-

mat äfven en stor del af n. v. ladugårdsplanen.

Af den af ingeniörkapten Burman 1680 tagna

teckningen, som 1756 jämte många andra af

samma hand i gravyr utgafs af A. Fischer^ kan

man få en ungefärlig föreställning om Eriksholms

vid den tidpunkt, då teckningen togs, visserligen

ganska illa åtgångna borg.

Efter Tage Thotts död (1562) ärfdes Eriks-

holm af sonen Otto. Hustrun, Eke Hohersdotter

* »Prospecler af ätskillige märkvärdige byggnader, säterier och
herrgårdar uti Skåne. ^)
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Ulfstand, afled pä Näs elfva är senare. Otto

Thott tillökade ytterligare godset. Ar 1577 gifte

han sig med Sofia Jh-ahe från Knutstorp, Tycho
Brahes lärda, snillrika syster, och därmed införes

i l^riksholnis ägarehistoria en intressant person-

lighet, hvars romantiska lefnadssaga ingalunda

är en dikt, utan som moderna forskningar (t. ex.

den af F. R. Fries 1905 utgifna biografien) lagt

i dagen, är grundad på verklighet. Till mannens
död (1588) lefde hon i lugn på det stora godset,

upptagen af natur-

vetenskapliga och

medicinska studi-

er. Medicinalväx-

ter odlade hon i

sin berömda träd-

gård. Vid ett af

sina besök påH ven

lärde hon känna

broderns vän l^rik

J .ange, som hängi f-

vit sig åt astrologi-

ska och alkemistiska studier och därpå tillsatt sin

förmögenhet. Med sin brors samtycke ingick

hon 1 590 trolofning med Lange, som en tid

därefter vistades på l^riksholm. Afvent}Tarblo-

det dref honom dock snart åter ut i världen.

I hopp att vinna guld och ära flackade han

omkring i Tvskland, i det liingsta understödd af

sin trolofvadc, som hemma på l'".riksholm fåfängt

väntade honom. iM-ån

denna långa, af hård-

hjärtade släktingar ytter-

ligare förbittrade pröf-

votid, finnas dels br(>f,

dels dikter af henne i

behåll, vittnande om
denna ovanliga hjärte-

varma kvinnas begåf-

ning och bildning. Mest

känd är den långa br(>f-

diktcn »Urania till Ti-

tan», ur h vilken dessa

rader må anfr)ras:

»\'iid, jcg' cl l-\sthiuis

Trolkiiolnis sloll 1680.

Trollcliolms slott 1852.

Ar I 599 reser hon ut, sjuk och utpinad, för att

söka hälsa vid något utländskt bad, men hoppas
naturligtvis äfven råka Lange. Hon fann honom
i den mest nödställda belägenhet i Eckernförde
i Schleswig. Där vigdes de sludigen d. 2 i mars
i6o2. Huru deras öden sedan gestaltade sig,

vet man ej med fullständig visshet. Men att

sorg och nöd ej öfvergåfvo dem, torde vara säkert.

Obevisadt är, att Lange skall ha dött utblottad

i Prag 1 613. Sannolikt fortsatte han sitt kring-

irrande lif, tidtals

åtföljd af sin hu-

stru, som dock

snart torde åter-

vändt till Eriks-

holm, hvilket 1 603
öfvertagits af hen-

nes ende son Tage.

Hon dogi Helsing-

i)V 1 643 i en ålder

af 87 år.

Sonen Ta^e Ot-

foscii Tliott blef en af Danmarks rikaste män
och kalhules vanligen »skånske kungen». Mest

anlitades han f()r diplomatiska beskickningar.

( lift ej mindre än fyra gånger afled han 1658

d. 14 febr., endast några dagar före Skånes af-

triidande till Sverige. Hans äldste son Otto hade

dött två år förut. \'id arfskiftet efter fadern till-

föll l^riksholm Ottos yngste son med Dortc Ro-

senkrantz Ta^c Tliott

d. y.

Det 1676 utbrutna

kriget mellan Sverige och

Danmark blef ödesdi-

gert för Eriksholm. Den
danskt sinnade ägaren

l)lef jämte sina halfbrö-

der Knut och Holger

1677 fråndömd lif, ära

och gods samt i Malmö
/// i'ff(^ic afrättad. Slot-

h;ir, af (len \iuligste 1 lavo

b(\sk}'gget.

Mage har ci det Stcd, Colchis- jeg kalde det vil.

Muntert dets Aasyn er, men mig dog hidtil det icke

Munter har scet, endskjont her jeg dit Billcde har.

Ak, saa tidt jeg dot seer, jeg sukker, og Taarcrne

riiide.

Stottende Iloved til liaaiid, si ger jeg taus for mig
selv:

Skjoniic r.illed! O siig, naar ser jeg din skjonnere

Cxenstand?»

* Alki'niicns saonlaiid.

tet stod herrelöst och

prisgifvet och i detsamma var förlagd en liten

svensk garnison. I augusti följande år brändes

det af danskarne. Vid fredsslutet återställdes vis-

serligen Tage Thott till ära och egendom, men

fann väl, att han i Sverge gjort sig omöjlig —
äfven trycktes han här af ådragen skuld — hvar-

för han ^ 680 sålde Eriksholms gods till fru HiUe

Rosciikrantz, änka efter danska riksrådet och ami-

ralen Å^ils TroUc.

Från Thottarne gick härigenom godset öfver

till TroUe-släkten. Efter sin 1685 aflidna moder

blef Hcndf TroUe (f 17 14) ägare af gården.
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Krigsåren 1709— 1720 var den indragen till

svenska kronan. Vid krigets slut voro Herulfs

söner Börje och Holger rättsinnehafvare, hvilka

1726 o. 27 försålde sina andelar till sin kusin

öfverstelöjtnanten Fredrik Trolle, ägare af Näs,

som han ärft efter sin far Arvid Trolle (naturali-

serad svensk adelsman 1689).

Denne dugande man blef af ingripande be-

tydelse i borgens byggnadshistoria. Efter bran-

den 1678 hade byggnaden allt mer fått förfalla,

ja, t. o. m. lämna stenmaterial till flera af godsets

gårdar, så att mot 1 700-talets midt norra och

södra flyglarna voro nästan försvunna. Fredrik

Trolle beslöt sig 1750 för att åter iståndsätta

huset. Ofverintendenten Carl Hårleman (drott-

ning Lovisa Ulrikas bekante arkitekt) fick i upp-

drag att utföra ritningar. Och resultatet blef en

slottsbyggnad, som i hög grad afvek från den

ursprungliga. Det västra partiet blef hufvud-

byggnad, flankeradt af två runda torn med kalott-

liknande tak -- man jämföre dem med de Hårle-

manska kalottäckta tornen vid Uppsala slott —
och från detta tre våningar höga midtparti fram-

springa låga, envåniga flyglar, som sluta med
små rundtorn. Den östra sidan af den forna

fyrkanten lämnades fri. Af de nämnda tornen

voro två nyuppförda. Hufvudbyggnaden fick

brutet tak, och alla ytor hvitputsades. Det hela

blef ett iiiixtuiii coiupo.siium af gammalt och nytt.

De afbildningar, som dels från i 700-talet, dels

från 1 800-talet finnas af slottet, vittna tillfyllest

om denna föga lyckliga restaurering. I sitt nya
skick stod slottet färdigt omkr. 1760, men kom
aldrig att bebos af Fredrik Trolle. Gårdens namn

ändrades till Trolleholm, men viktigare var, att

godset år 1755 förlänats fideikommissnatur.

Efter ägarens år 1770 timade död öfver-

gick det till äldsta dottern Viveka Trolle, sedan

1764 änka efter riksrådet grefve Gustaf Bonde,

och därmed kom det i en ny ätts händer.

»Riksrådinnan», som skildras som en i hög
grad klok, energisk och viljestark dam, älskad

och fruktad af barn och fränder, afled 1806.

Hennes son Carl, president i x\bo hofrätt, riks-

marskalk m. m., hade redan 1791 gått ur tiden,

hvarför Trolleholms fideikommiss tillföll sonso-

nen grefve GustaJ Bonde, som i enlighet med
sin farmors fars bestämmelse upptog det Trolle-

ska namnet och alltså blef den förste Trolle-

Bonde. Han är ingen annan än den både som
konstälskare, mäcenat och insiktsfull administra-

tör af sina stora gods bekante »blinde excellensen

på Säfstaholm». Äfven Trolleholm blef föremål

för hans reformer. Utom hufvudgården inde-

lades godset i 125 lotter (farmer), som bebygg-
des och utarrenderades, hvarjämte den gamla
hofveriskyldigheten upphäfdes. Det var den fram-

synte Rutger Macleans på Svaneholms exempel
han i likhet med många andra häri följde. Det
af excellensen väsentligt förbättrade godset ärf-

des år 1855 af hans brorson Gustaf Trolle-Bonde

d. y. (för öfrigt innehafvare af Säfstaholm, Kje-

säter, Vibyholm, Hörningsholm, Toftaholm o. a.

egendomar), efter hvars död år 1884, och sedan

process fått skilja mellan hans söner Fredrik och

Carl, Trolleholm 1886 tilldömdes den n. v. inne-

hafvaren, grefve Carl Trolle-Bonde, som i olikhet

med sina två närmaste föregångare är på Trolle-
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holm bosatt och med hvilken en ny aera i god-
sets historia vidtager. Genom honom är det

som den gamla borgen till förnyad glans åter-

uppstått. Utom de betydande förtjänster, han

inlagt i förvaltningen af sitt stora gods, bör här

ej heller lämnas onämndt, att grefve Carl TroUe-

Bonde är en af vårt lands produktivaste förfat-

tare i person- och godshistoria.* Sedan år 1867
är han gift med friherrinnan Eva Eredrika Enie-

iriitia Leijoulmlvud. Af de elfva barnen, fem

söner och sex döttrar, äro de flesta gifta, så att

en stor skara barn och barnbarn nu vid familje-

h()gtider kunna samlas på fädernegården. —
Redan känna vi det yttre af det nuvarande

Trolleholms slott. Men lika stort, om ej större

intresse erbjuder dess inre. Afven detta är grund-

ligt omgestaltadt, så att föga nu mer minner

oss om borgens inre karaktär på riksrådinnans

eller excellensens tid.

De här meddelade planerna ge oss en före-

stiillning om de förnämligaste rummens läge

och storlek. Dessa rum ligga i hufvudbyggna-

den och den norra flygeln.

i- rån borggården inträder man i en tvärs (ifver

huset layfd vcstibul, dekorerad med 1)1. a. stora

])orträtt af de P.rikska konungarna och Karl

Knutsson, kopior efter fantasibilderna [)å \'iby-

holm. Till höger är i trapjjtornet uppgången

till andra xåningen, till vänster en åt gården

vettande korridor, där ett par hundra rådjurs-

horn uppsatts, minnen efter jakter i 'IVolleholms

skogar. i<"rån densamma inträder man i biljard-

salen, som har on stor ()ppen spisel af kolmårds-

marmor samt en panel i ekfiirg med infällda,

äfvcnledes i ek målack» gamla jiirnugnsplattor,

som visa naiva bibliska scener. f*å vilggarne äro

en mängd vyer af Bondeska egendomar upj)satta,

däribland den här afbildade vyen af Trolleholm

från 1852, en akvarell af W. Wallandcr, skil-

dringar af Kjesäter, i olja och akvarell, af C. S.

I)riiiir/, Elias Martin, Johan Arscnius, af Säfsta-

holm af L. von Röök etc. etc. Korridoren för

till sfxlra fKgelns bottenvåning, som upptages af

gästrum och en utanför detsamma löpande gång.

Denna, som är boiserad och målad i gråblått,

;ir utomordentligt rikt dekorerad med taflor.

P>land dem märka vi flera i panelen infattade

st()rre och smärre målningar ur Elirensiralils

skola, och en del äro kopior af kända Ehren-

strahlska original, så t. ex. Khrenstrahls själfpor-

trätt med målerids gudinna (på Nationalmuseet),

»Tiden afslöjar sanningen för historien» (påDrott-

* Bl. Ii.ms liinjaiistfullastc arbeten iiul nämnas: »Trolleholm förr

och nu i fyra delar, af hvilka den st>m skrifvcr dessa rader haft den

största nytta, »Hcsselhys. »Kjesäter ,
»Anteckningar om Ronde-

slidilen, etc. etc.»

ningholm), ett par jakttaflor på Drottningholm.
Möjligen återgår äfven den s. k. »Troheten» till

ett Ehrenstrahls original. Emellertid visar denna
i rödt draperade unga dam en omisskännlig
frändskap med en af figurerna å den af Ehren-
strahls elev Caspar Kenckel målade Bondeska
familjetaflan i förmaket i andra våningen. Det
är därför alls ej otroligt, att just denne ej är
främmande för de här uppsatta kopiorna efter

sin berömde mästare.

Afven upptäcka vi några intressanta gamla
porträtt såsom af drottning Lovisa Ulrika, obe-

kanta damporträtt, ett barnporträtt, som bär den
sällsynta signaturen »Edward Orm pinxit 1721»
m. m.

Ha vi gått upp för den med namnförsedda
vapensköldar af koppar samt med målade tänke-

språk sirade trappan i tornet, nå vi först entré-

rummet till andra våningen. Här liksom i de

följande med konstmöbler och taflor smyckade
gemaken är det blott det viktigaste vi kunna
fästa uppmärksamheten vid. Redan från början

må då framhållas, att den stora Trolleholmssam-

lingens förnäm.sta värde ligger mindre i taflor

och skul[)turer än i gamla konstnärliga möbel-

föremål. Af dylika hyser IVolleholm ett verk-

ligen betydande antal från skilda århundraden.

Men, att äfven den äldre målarkonsten här kan

vara förnämt representerad, öfvertygas vi om
redan vid inträdet i det nyssnämnda rummet.

Till höger upptages nämligen väggen af en

stor mörk tafla med figurer af ett kraftigt natu-

ralistiskt kynne. Den framställer den uppbygg-

liga historien om konung Alboin, som vid ett

gästabud sökte tvinga sin gemål Rosamunda att

dricka ur sin faders hufvudskål, den Alboin vis-

serligen låtit förvandla till en dyrbar pokal.

Afven en ringare kännare af Italiens 1600-tals

måleri anar här en Caravaggios mäktiga konst. Det

är emellertid ej mästaren själf, utan en af hans

trogna anhängare, Mafico Preii (kallad // Cala-

bresc), som i Rom 1657 målat denna Caravag-

gios stilriktning förträffligt illustrerande målning.*

De i detta rum uppsatta porträtten äro dels

original, dels kopior. Bland de förra märkas

de restaurerade porträtten af Erik Gustafsson

Leijonhufvud och hans gemål Dorte Banér, från

tiden omkr. 1650, båda af någon den äldre neder-

ländska porträttstilen tillhörande mästare (t. ex.

en Heinrich Miinnichhofen), vidare ett obekant

fruntimmersporträtt från 1600-talets slut, karak-

täristiskt genom den höga spetshufvudbonaden,

den s. k. fontangen. I sin varma färggifning i

' 1'reti var mest verksam i Xeapel (y 1699).

/
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en brunaktisT helton o. a. erinrar det om bilder

af Martin Mijtcns d. ä.

Därnäst följer förmaket, som har åtskilligt

af intresse att bjuda älskare af gammal konst

och konstslöjd. I vinkeln bakom den i ett hörn

uppsatta spiseln äro anbragta i brunt målade

gipsafgjutningar efter figurprydt kakel, som hitta-

des vid borgens restaurering, synbarligen lämnin-

gar från 1500-talets Eriksholm.* Af högt värde

är den gamla typiska nordtyska ekkistan (från

I 500-talet) med kraftiga reliefer så väl å poster

som å fyllningar; de senare visa Salomos dom
och drottningens af Saba besök hos Salomo.

Ofvanpå kistan står en del dyrbart fideikommiss-

silfver. Två 1 600-tals bord förtjäna äfven att

nämnas. Det ena är ett aflångt solidt ekbord

med inläggnin-

gar och rund-

svarfvade ben.

Har bordet, som
det uppges, kom-
mit från Leckö,

har det sannolikt

tillhört iVIagnus

Gabriel DelaGar-

die. Det andra

är ett kvadratiskt

svart spelbord

med inläggnin-

gar, med en upp-

tagbar schackru-

teförsedd skifva

i midten och en

mycket vacker

rikt snidad fot.

Här är det vidare

den förutnämnda

Bondeska familjetaflan af Caspar Kenckel hdiV sin

plats. Den upptar väggen ofvan den nordtyska

kistan. Kungl. rådet grefve Carl Bonde (f 1699)
presiderar på densamma med sina två fruar och
åtta barn. Den är högst naivt arrangerad med
hjälp af andra porträtt af de afbildade. Taflan,

som närmast stammar från Hörningsholm, är sig-

nerad: »Caspar Kenkel. Anno 1706».**

Bland de öfriga porträtten lägger man märke
till det af fideikommissets stiftare, Fredrik Trolle,

i ljusblå rock öfver harnesk, en samtida god
kopia efter Ercdrik Bränders målning på Viby-
holm, samt det aflånga knästycket af grefve Jo-
han Gustaf Nilsson Bonde till Hörningsholm,

* Originalen, samniansatla af talrika skUrfvor, finnas i Kultur-
historiska museet i Lund.

** Målaren var fiidd i Brandenburg 1659 och dog i Stockholm
1724. Altartaflan i V. \'ingäker är utom denna familjetafia hans
enda hittills bekanta sign. måliiins:.

Förmaket (nr 3 å planen).

klädd i jaktdräkt och omgifven af hundar och

skjutet villebråd. Taflan är pendant till broderns,

Nils Nilsson Bondes, porträtt i salongen. Mästa-

ren är okänd, men sannolikt är porträttet måladt

samtidigt med det senare, d. v. s. i Paris 1757.

(Jmfr nedan).

Till vänster om förmaket ligger salongen, till

höger musikrummet. Den förra är ett stort vac-

kert gemak med två fönster, parkettgolf, orne-

radt mörkt bjälktak (liksom i alla dessa rum)

samt ofvan träpanelen med ett praktfullt gyllen-

läder i guld, silfver och rödt. Gyllenlädret har

kommit från Bondegodset Bordsjö i Småland.

Salongsmöbeln i gammal rokoko (från Danmark)
är förgylld och klädd med guldfasoneradt siden.

I samma stil äro ett par byråar, en större och

en mindre, och

om rokokotidens

smak för kinesisk

konst erinrar oss

bl. a. en aflång

spegel med röd-

lackerad ram och

guldornering

samt ett par kine-

siska urnor å den

Il vita marmorche-
minéen. Från

I 600-talet är där-

emot ett kabinett-

skåp på svarfva-

de vridna ben, ett

— af stilen att dö-

ma — intressant

sydtyskt skåp

med inläggningar

(däribland man-
liga och kvinnliga figurer) både å det yttre

och det inre och en rik arkitektonisk utsmyck-

ning omkring facken. Dylika »skrifskåp» voro

särskildt »en vogue» under 1600-talets förra

hälft. Stamlandet är Sydtyskland, hvilket dock

ej hindrar, att de på andra håll kunde efter-

härmas. Den präktiga ljuskronan af .slipade

glas berättas ha tillhört drottning Kristina. Vis-

sare är väl uppgiften, att denna praktpjäs en

gång funnits på Salsta slott. Af salongens stora

porträtt är egentligen blott ett af högre konstvärde,

nämligen det redan förutnämnda af grefve Nils

Nilsson Bonde. Taflan har i Paris målats af

Per Krafft d. ä. Signaturen är: »P. Krafft

Pinxit 1757». Den verkar ovanligt förnäm i sin

fina gråa helton och i det delikata utförandet

af den blå dräkten, spetskråset etc, hvilket allt

röjer tydlig påverkan af Kraffts lärare i Paris,

8
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Alexander Roslin. På långväggen emot fönstren

återfinna vi kungliga rådet grefve Carl Bonde
a en väldig duk ur den Ehrenstrahlska ateliern.

A ömse sidor därom hans gemåler: grefvinnan

Nora Brahe och grefvinnan Maria Gustava Gyl-

lenstierna. Den senares porträtt är en modern
kopia efter det Ehrenstrahlska originalet på Säfsta-

holm. Kopia är äfven det öfver cheminéen in-

satta excellensen Gustaf TroUe-Bondes porträtt

vid 2 I års ålder, utfördt af Z. Frid efter Bredas

ståtliga original på Säfstaholm, som målades i

London 1794.

Från salongen kommer man in i grefvin-

nans skrifrum, i hvilken ett konstföremål af

sällsynt värde fått sin plats. Det är en väl bibe-

hållen väfd tapet, hvars figurskildring framställer

en fackeldans i en

rikt renässansor-

nerad sal, i hvil-

ken under en

tronhimmel och

framf()r ett mc*

I

en hvit duk be-

lagdt bord /a 11 11 \

med sina t\'enn(

ansikten tronar.

Tapeten tillhr)r

n;imli<>-en en s\it

af 12 stycken,

framställande

månaderna. ]{n-

ligt hvad vårt

lands främste spe-

cialist på detta

område dr
J.

Bes-

tiger utrönt, l;ir

denna svit utf()rts vic

slutet af 1600-talet eller i början af det följande

århundradet, men dock efter originaltapeter från

tiden omkring
Kaiti)n<;cnia lill

aiitaglif^en med orätl.

eller nåfjoii annan '

(lelta<;an(lc ])aicii ät

niiirksanihet f^encini i

ning ocli rr>rclscr.

Kriint. .'Uven hånlm iir i i 500-talsslil med ;\tla medaljonger i grisaille

och med rika guirlander. I Kristiania museum finnes en till sanmia

svit hörande tajiet, framställande atigusli månad, samt hos ingeniör

C. K. Lamm pä Näsby i Uppland cn annan med oktober månad.

Af de många i detta rum uppsatta taflorna

må här endast nämnas grefve Carl Trolle-Bondes

af Aiir.tlia Lindcorcn 1870 utförda porträtt, ett

af denna konstnilrinnas allra bästa. Bland möb-

lerna en ovanligt vacker gustaviansk chiffonier

med fina tr;linläggningar, visande bl. a. ett kvin-

ligt medaljonghufvud med omgifvande guirlan

der. Om det ej är en :>Haupt», kunna vi

Salongen [nt

oobelinfabrikcn i Paris i

I 530.

dessa ha tillskrifvits l.ucas van Leyden, men

Snarare hi\r man väl tänka på Pieter van Coecke

,ir den belgiska kretsen. Af de i fackeldansen

det isynnerhet ett, som tilldrager sig vår upp-

Icn kvinliga figurens grandezza och behag i häll-

I lufvuiHargcrna äro i)urpurrödt, blått, gult och

/äl få

gissa på andra förnämliga »ebenister» som Dit-

zinger. Stenström eller Lundelius som upphofs-

mannen.

På andra sida-n förmaket möter oss mu.sik-

rummet, paneladt i mörkt gröngrått och möble-

radt i samma diskreta färg. Gyllenläder (från

Hesselby) täcker väggarna. Ofver sandstensspi-

seln har man uppsatt den fruktade riksrådinnans

porträtt (en modern kopia efter Scheffel), Viveka
Trolle med sitt förbindligaste leende. Vi tro på
detta och vända oss till de två jättetaflorna från

Säfstaholmsgalleriet, /a// Fijts stora (»Johannes

Fy t 1653») signerade tafla med hundar och räf-

var, (inköpt för 2,000 kr., men säkert värd mera)

samt Casfio^/ioiics »landskap med boskap och her-

dar;. Castiglionc kallas »sin tids Bassano». Hans
förnamn äroGio-

vanno Benedet-

to, och han dog

1670. Mer än i

djurkaraktäristi-

ken (se den lång-

sträckta boska-

pen omkring Ja-

kol) med sina

brokiga aspkäp-

par) har han lyc-

kats i skildringen

af det förtonande

landskapet.

Bland musik-

rummets många
Intressanta konst-

möbler bör ej för-

glömmas det vis-

serligen i modern

tid restaurerade kon.stskåpet från 1 600-talet, som

i sina fyra fyllningar visar träinläggningar, om

växlande hvita och bruna arabeskornament. Sti-

len är sydtysk. Det bredvid liggande frukost-

rummet är rikt dekoreradt med släktporträtt,

på hvilka vi här dock ej kunna närmare ingå.

Rummet står i förbindelse med loggian å norra

flygeln, och från detsamma kommer man in i n. v.

tonirummet (rökrum) samt (till höger) in i den i

norra flygeln belägna matsalen. Det af Enima

S/^arrc 1899 utförda porträttet af Trolleholms

n, v. innerhafvare (i frukostrummet) är otvif-

velaktigt den bästa moderna porträttmålningen

i hela slottet. Med detsamma kan KmdEkvalh

tolkning af grevinnan Bonde på intet sätt ut-

härda "en täflan. I frukostrummet står ett glas-

skåp med en mägd dyrbarheter och kunosa.''=

* En utförlig redogörelse för^allt hvad det innehåller, lämnas i

»TroUcholm förr och nu«, 4:dc delen s. 4.V)— 440-

)lanen ,
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Af rökrummets möbler må som särskildt märk-

liga framhållas det lilla ekskåpet från barock-

tiden med sin utskjutande aflånga fyllning i svart

trä (jmfr de vanliga stora barockskåpen) samt

den vackra högkairmade stolen från 1 6oo-talets

första hälft, å hvars rygg Bondeska och Sparre-

ska hjärtvapnen äro målade jämte initialerna C.

B. S. Inskriften: »Carl Bonde S. R. R. Lefde på
»Insjöholm » och »Beata Sparre» är senare anbragt.

Stolen har alltså tillhört riksskattmästarens fader,

och var säkerligen i dennes hem ett unikt bo-

hagsting. Stolar kommo, som bekant, först sent

i allmänt bruk. Af porträtten lägga vi märke till

de typiskt danska kon-

terfejen af Nils TroUe
och hans hustru Hille

Rosenkrantz samt af den

i Karl XI:s tjänst varan-

de general Buchwaldt
och hans första fru.

De i matsalen uppsatta

Bonde-porträtten äro

.samt och synnerligen

kopior efter original i

den rika Vibvholms-

samlingen.

Från det förut om-
nämnda entrérummet
till den nu alltför yt-

ligt skildrade hufvudvå-

ningen för en passage

till södra flygeln, i hvil-

ken gång vi finna en del

intressanta taflor och

konstmöbler. Så t. ex.

»blinde excellensens»

förträffligt karaktärise-

rade porträtt af ]]\

Wallander samt den
lilla intressanta familjeinteriören från Vibyholm
(i akvarell) af samme konstnär, en verkligen illu-

sionsväckande älskvärd liten skildring af excel-

lensen, hans bror Fredrik Ulf och dennes hustru,
f. Lewenhaupt, sittande i ett mycket omsorgsfullt stel perspektivbild af Bennet,
återgifvet rum på Vibyholms slott. Äfven G. E. hamnen».
Hasselgrem stora (1805) målade tafla »Karl \'1II

Knutsson på dödsbädden» har åtminstone ett

konsthistoriskt intresse. Af de här befindiga möb-
lerna äro framför allt anmärkningsvärda en liten

hög mahognysekretär med bronsbeslag, hvilken
tillhört Karl XIV Johan och enligt uppgift varit

hans snusskåp, samt ett litet elegant spensligt
skrifbord af mahogny med beslag, ett bord, som
i en af sina lådor bär signaturen And. LwidcUus
jämte »Stockholms hallstämpel, St. l{rik, 1784:.

Kabinettet, grefvinnans skrifrum (nr 5 å planen).

Denne Lundelius var en af de berömdare gustavi-

anska »ebenisterna».

I södra flygelns andra våning träffa vi bl. a.

grefvinnans sängkammare och grefvens arbets-

rum (under vintertiden). I gången utanför ha

en del målningar af Jakob Kulle och Knut Ekvall

fått sin plats. Afven i grefvens rum finnes

en stor figurmålning »Efter midnatt» af den

förr i världen rätt uppburne Ekvall, som i all-

mänhet är rikt företrädd på Trolleholm. Sitt

gifna intresse har Elias Jllaiiiiis stora målning

från det gamla London. »S. Martin in the

fiekis , ett torgperspektiv med figurer och ett

intressant minne från

målarens Englandstid.

Tredje våningen upp-

tages af gästrum och i

norra flygeln af biblio-

teket, samt grefvens del-

vis ganska originellt in-

redda och möblerade

skrifrum och sofrum

jämte bad- och toalett-

rum. Afven gästrummen
hysa värdefulla konst-

föremål, men utrymmet
förbjuder en närmare
skildring. Bland de

många taflorna må blott

nämnas ett porträtt af

drottning Ulrika Eleo-

nora d. y. af Sfarbiis (en

kunglig gåfva till Öre-

bro rådhus), Falilcrantz

stora typiska målning

»Utsikt af Stockholm

från Djurgården (från

1 8 I 7)», Kilian Zolls

historiemålning »Karl
XII efter slaget vid Narva», kolossala utsiktsbil-

der af C. S. Bcnnct, såsom »Strömgatan med
Bondeska huset^>, »Skinnarviksbergen», »Säfsta-

holm». Afven i korridoren utanför hänger en

»Riddarholms-

Biblioteket är Trolleholms stolthet. Det be-

räknas hysa omkring 40,000 band. Biblioteks-

salen (i norra flygeln) är tvåvånig med ett loft-

tak, som följer yttertakets konstruktion. Rundt
omkring löper en altan, som på långsidorna

hvilar på dubbla bokhyllor. Till biblioteket höra
äfven angränsande hörnrum och tornrum (i n. v.)

i två våningar.

Specialunderrättelser om Trolleholms bibliotek

lilmnas i den periodiska skriften »Ex Bibliotheca
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TroUeholmije». Däri finnes t. ex. (för 1905) en

af bibliotekarien C. F. E. Brandhcrg uppgjord

värdefull förteckning- öfver den stora samlingen

»Svensk topografisk litteratur i Trolleholms bi-

bliotek».
Som prof på hvad biblioteket har af sällsyntheter, må här upp-

tagas: Pahvotyper : Pastorale bcati Gregorii pape (1496); Expositio

beati Gregorii pape super Canlica canlicorum
;
Exposiiio bcali Gregorii

pape super Ezochielem in Ome-
lias; Libri dialogorum S:ti Gre-

gorii pape; Marsilius Ficinus, De
triplici vita (1489); Revelationcs

S:ta; Birgittae. Fol. Lub. 1492.

Som ett I,ybecl<er-tryck (af Mat-

thx-us Brandis) anlages äfven en

plattysk öfversättning af Saxo

Grammaticus, »Dy t is de dansche

kroneke de Saxo Grammaticus».

Från isoo-ta/ft : Johan III:s

liturgi med titel : Liturgia Suecana?

Kcclesire catholicx &: orthodox;u

conformis. Fol. Slockholmia.' l 576;

Historia jSIetropolitana.- Ecclcsia-

Upsalen. in Regnis Suetia- et Go-

thix. Fol. Ronue 1560; Cd-lii

Lactantii Firm. divinanuu institu-

tionum JJbri septem. 8:0 Vene-

tiis in (tdibus Aldi et Andrea?

Soceri, Mensi Aprili 15 15; ( alen-

darium duplex Christianorum et

Judxorum cum Prognostico astro-

logico aff Olai Upsalicnsi Georgio.

4:0, Stockholm 1588.

En mängd Ehi vii tr vi k l in-

nes, t. ex. Caroli Paschalii I-Cga-

tus. 12:0. Amstclodami 1645 etc,

äfven ]'isingsborgstryck såsom

Huiis-Apoteek och Läkie-Book .il

Carl Lindh. 8:0, 1675, Alexandri

Magni Historia På svenske Riiiu

aff Latincn wänd och bekostat af

Hr Boo Jonsson. 4:0, Wisings-

borg 1672 jämte flerc andra.

Bland kartorna biir nämnas

Andreas Burei berömda karta

öfver Norden: La]iponia' Bolhnia'

Cajania?que Regni Svecix Provin-

ciarum Septentrionalium Nova l)c-

lincatio. Fol. Sthlm. i6lT.(Bl()ll

1 ex. finnas af denna karta, tiel

ena hiir, ilet andia i Kungl. bibi.)

'JVolleholms arkiv är förlagdt till nordöstra tor-

net, där det fcirvaras i ett med järndörr .slutet rum

i andra våninsjen. Rummet, som är täckt med ett

spetsigt kupolhvalf, och med djupa, smala iön-

sternischer i de grofva gråstensmurarna, är oför-

ändradt sedan 1500-talet. Bland arkivets mera

märkliga saker påträffa vi t. cx. arkivalia från Sjöö,

det s. k. Bancrska arkivet, vidare Soopska arkivet

från Stora Bjurum, excellensen G. A. V. Sparres

rika samlingar af Iiistorica, diploiiiatica, gencalo-

gica etc. Svecaiia/" arkivalia rörande Bonde-släkten,

familjen Trolle-Bonde, Trolleholms gods o. s. v.

Onämnd bör väl bland många andra rariteter ej

förbli riksrådet Gustaf Baners stambok med auto-

grafer af hertig Karl,

hans gemål Maria af

Pfalz, af Gustaf Vasas

dotter prinsessan Elisa-

beth, hennes gemål her-

tig Kristoffer af Meck-

lenburg, prins Sigis-

mund, hertig Ernst

Ludvig af Pommern
och hans gemål Sofia

Hedvig, af Mauritz,

Karl och Erik Sture

m. fl. Underrättelser

om arkivet finner man
dels i FroUeholm förr

och nu>, dels i »Ex
Bibliotheca TroUehol-

micE*. Redan en flyk-

tig granskning ger vid

handen, att åtskilligt

i detsamma förvisso

vore värdt att publi-

ceras. —
A Trolleholms gods

finnas vatten- och vä-

derkvarnar, tegelbruk,

elektricitetsverk för bc-

h sning å gården m. m.

Godskomplexet omfat-

tar 36' '.,! md med en areal af c:a 7.587»5 hek-

tar, 5,396 har åker och 1,443,9 har skogsmark.

Antalet hus å arrendegodset är 682. Samman-

lagda taxeringsvärdet är enl. lämnad uppgift

* Förtecknade i »Trolleholm Unv och nu», del. IV.

Bihiiotcket.

I I



TORUP
BARA SOCKEN, BARA HÄRAD, MALMOHUS LAN

Af AUGUST HAHR

Det forna Trolleholms eller rättare Eriks-

holms borg, som var en fästningsartad

byggnad med fyra lika höga längor kring

en borggård samt med tvenne diagonalt ställda

rundtorn, var ej någon enastående företeelse i

Skåne, utan representerade en öfver hela landska-

pet (likasom äfven i Danmark) fordom mycket
utbredd typ af medeltida karaktär, vid hvilken

hänsyn till försvaret var bestämmande, och där

renässansformerna sparsamt och hufvudsakligen

blott i det inre började visa sig. Ännu i dag

äro vi dock i det lyckliga tillfället att kunna

studera dylika borgar. Ett mycket intressant

exempel är nämligen Vidtsköfle (från i 553), ett

annat, af ett icke fullt så kärft kynne, är Torup.

Andra, såsom Svaneholm, Krageholm, Knutstorp,

Tomarp m. fl. kunna åtminstone i sitt ursprung-

liga skick anses tillhöra denna typ.

Torups slott är beläget i Bara socken af

Bara härad, ett kort stycke väg från stationen

Torups slott från sydväst.



TORUP

med sistnämnda namn vid Malmö—Genarps-
banan * Det är omgifvet af härliga bokskogar,
som sommartiden på lunda- och malmöborna
ej förfela att utöfva sin tilldragningskraft. Trak-
ten är kuperad och vattenrik, och slottet var
förr helt och hållet omgifvet af en nu mer (sedan

1 7()O talet) torrlagd skogkransad liten sjö, som
bildats genom uppdämning-. På en annan holme
låg ladugården med sina längor, liksom ett slags
utanverk, och förbindelsen mellan holmarna in-

l)ördes och med
fastlandet förmed-

lades genom vind-

br}'ggor.

Tillträdet till det

befästa huset var

alltså så mycket
som möjligt för-

svårad t. Nu om-
ges det blott af

några små kanaler,

i hvilka grönskan

och de röda mu-
rarna spegla sig.

Det ej minst

märkliga metl To-

rups slott är, att

dess yttre karak-

tär bevarats jäm-

förelsevis oskadad

genom tiderna. S;idant det vid niidt(Mi af i 500-

talet b\'ggdes af den för sin oerhörda rikedom

ryktbara fru Görvcl Fadosdoilci- Spanr (^från

Iljulsta i LI{)i)land), så se vi det till det )'//;r,

åtminstone i hufvudsak, ännu i dag. Ofver en

sockel af oregelbundna granitblock höja sig de
röda längorna i tvenne hufvudvåningar. Högst
upp finna vi en vindsvåning med skvttcgluggar

under det i)ranta tegeltäckta vattentaket. Mate-

rialet är tegel (i varierande förband). Ofver

\torna har i senare tid målats ett svart rut-

mönster. Fönstren ha fordom varit rundbågiga

och deras fördelning föga regelbunden. Här och

hvar se vi aflastningsbågar af omväxlande röda

och hvita stenar (tegel och kalksten), minnen

efter äldre fcinster. Sannolikt ha förändringar

i afseende på fönstren mer iln en gång inträffat.

Sitt gifna intresse ha resterna — ett par på
kant ställda stenl)lock — af de på flera håll ut-

springande samt olika ändamål tjänande karnap-

perna.

l-rån den fyrkant, som längorna bilda, fram-

skjuta diagonalt två kraftiga torn, det ena åttkan-

* Etl annat rmup, l-Diups ganl, fidiMUoniiniss i Pipcrska sliiUtcn.

liggor i Hvitabv socken vid (istra kusten.

I

Friherrinnan tlcnricttc Coyet,

född Ccdcrström.

tigt öfver en bredare rund sockelvåning, det andra
rundt. Afsikten med dylika torn var att bereda
strykvärn för de två närmast liggande sidorna.
Rundtornet (i s. o.) har fordom varit en våning
högre, hvilket bl. a. märkes af den uppstigande
gafveln där bakom, som blott till ena hälften
är arkitektoniskt karaktäriserad. Den enkla torn-
hufven är täckt med tegel. Det motsvarande ått-

kantiga tornet, till hvilket n. v. ägaren låtit an-
lägga en trappa i breda afsatsplan, anses vara

en ombyggnad af

Sigvard Grubbe i

början af 1 600-

talet. Det bär ock-

.så hans och hans

gemåls, Hilleborg

Ulfstand, vapen-

sköldar. Portalin-

skriften (jmfr ne-

dan) talar äfven

om »nya torn».*

Upptill afslutas tor-

net af en rund-

bågsfris samt har

en mycket låg torn-

huf. Här som vid

andra skånska re-

nässansborgar är

det utom tornen

gaflarna som bilda

de arkitektoniska hufxudmomenten. Ingångssi-

dan (åt norr) med sin mycket enkla portal visar

oss till vänster en ståtlig gafvel, som bildar en

estetisk motvikt mot det åttkantiga tornet till

höger. Det är en medeltida trappgafvel, smyc-
kad med höga hvitputsade blindnischer med in-

ställda smärta kolonnetter af huggen sten. Ned-
till begränsas denna dekoration, som liksom hela

röstet springer något fram, af en rätt måttlig

rundbågsfris. Gå vi rundt om nvssnämnda torn

till västra sidan finna vi strax intill tornet en

halfverad osmyckad gafvel samt vid sydvestra

hörnet en hel med blindnischer rikt karaktärise-

rad gafvel, som liksom framsidans höjer sig i

fvra afsatser och har tvenne rader höga smala

nischer, i den öfre dessutom två rundlar å ömse

sidor om nischerna. 1 stället för stenkolonnetter

uppträda h;lr smala tegelband, som i den nedre

nischraden äro halfvägs afbrutna. Mellan den

öfre och den nedre nischgruppen löper ett in-

sänkt hvitputsadt band, och äfven här afslutas

det en smula framryckta röstet af en rundbågs-

Kammarlwrrc

Gustaf Johan Coyct.

* Det är enl. förf:s mening ej c 'jli^l, alt vid i6oo-talets början

iifven mndtornct ombyggdes eller n staun lades. Båda tornen visa till

skillnad frfln längorna samma slags tegclförband.
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fris. Slutligen framträder vid det gamla pittore-

ska rundtornet (i det s. ö. hörnet) en redan om-

nämnd halfverad nischprydd gafvel.

Torups slottsgård bör utan tvifvel räknas till de

värdefullaste historiska gårdsinteriörerna i hela

vårt land. Portalen, genom hvilken vi inträda, är

enkel nog, utan konstnärlig omfattning. Ofver

densamma sitter en stentafla med en latinsk in-

skription af Sigvard Grubbe (från år 1632).*

Borggården är rätt liten, men det intryck den

gör, hör sannerligen ej till det vanliga. V^i ha

kommit in på en medeltida borggård med om-
gifvande röda flyglar. Till höger varsna vi en

gotisk pelargång med trenne höga spetsbågar

(af omväxlande tegel och kalksten), hvilka i mid-

ten hvila på rundpelare, likaledes af tegel och

kalksten i växlande skift samt med kapitäl, som
se ut som ett slags klumpig efterbildning af dori-

ska. Ofvan den mellersta bågen äro ett par vapen-

sköldar med Stjernbladska och Beck-Fries'ska

vapen samt frih. Hack Stjernblads och Maria

Beck-Fries' namn jämte orden »har låtit reparera

denna gård 1748» anbragta. Den mur, som nu

* I öfvers. lyder denna ganska karaktäristiska inskrift: »Då ett

arfvegods har beskärts efterkommande af förfäder, hvilka haft blott en

enda omsorg, den att vilja gagna de sina, tillhör det oss att med
samma nit söka bevara hvad vi fått mottaga. På detta sätt må vi

gagna oss själfva och de våra. Jag har gjort hvad jag kunnat. Med
omsorg har jag återställt de gamla byggnaderna. Afven har jag byggt

nya torn. Och allt, som dessutom synes värdt att taga i skärskådande,

har af mig blifvit ordnadt med omsorgsfull flit. Och I mina efter-

kommande, hvilka 1 än månde blifva, söken bevara hvad I hafvcn

fått. Bättre är att bevara än att vilja skapa nytt. Lefven, efter-

kommande, i endräktigt sinne och broderlig kärlek och, såsom i bäst

kunnen: älsken Gud. Till tacksam hågkomst af mina förfäder åt

efterkommande och cfterviirld, om någon blifvcr.

Sigvard Grubbe. Anno 1632.»

I. Jlorgirånifii. — 2. Tambur. ~ 3. Hall. — 4. Skrifrum. ~
5. Rökrum. — 6. Gröna rummrii. — 7. /'ogrlnimmrf. — 8, /blom-
miga kavniiarcn. — q. ]'apcnrummrl

.

är uppförd bakom pelargången, har fordom ej

existerat, utan ursprungligen ett tämligen stort

utrymme funnits på andra sidan fram till den

med en enkel port försedda yttermuren, hvari-

genom ett ännu verkningsfullare perspektiv bör

ha uppstått. Detta utrymme upptages nu mer
till största delen af den s. k. »nedre hallen».

Flygeln midt emot ingången har ett par i

muren inlagda spetsbågar. Har äfven här for-

domdags en arkad funnits? Under den ena är

en ingång anbragt (till n. v. köksdepartementet),

under den andra ett bredt spetsbågsfönster och

midt öfver dessa ett högt smalt götiskt fönster,

som låter oss ana en slottskyrka. Så lyckligt

är det dock ej. Detta fönster lämnar ljus åt i

denna flygel inredda halfvåningar och stammar
liksom det förutnämnda samt dörren från 1840-

talet, en tid, som bl. a. äfven svärmade för goti-

kens stilideal. A den vänstra flygeln för en sten-

trappa upp till en ingång. Hufvudingången till

bostadsvåningen har redan mött oss till höger,

när vi trädde i porthvalfvet, medan den ur-

sprungliga var anbragt bakom arkaden och mär-

kes ännu i den s. k. »nedre hallen». Men vi måste

rycka oss ifrån den måleriska borggårdsinteriö-

ren, som så sällsamt talar till oss om gamla
tider och lockar vår inbillning". —
Om slottets yttre ger oss en verklig illusion af

en gammal medeltidsborg, är däremot det inre full-

ständigt omgestaltadt efter modernare smakrikt-

ningars fordringar. Det måste betraktas som en

ren märkvärdighet, att vid de upprepade restau-

reringarna detta nästan alltid bebodda slott under-

I. Borggården. — 2. Enirériim. — 3. Förmaket.— 4. Skrifrum. —
5. Gula tornrummet. — 6. Salongen. — '. Matsalen. — 8. .Seri-ering.';-

rum. — O- Barnkammare. — 10. Siingkammare. — 11. Kkruinmet

.

— 12. lila rummet. — 13. Gula rummet. — 14. .St/ernruiumet

.
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Tonips slott från nordväst.

<,'-ått under 1700- och 1800-talen, ägarnc dock

städse sökt bevara dess yttre karaktär. .\tt

de, resf)ekti\e, viUe inreda det efter nya tiders

fordrinL;ar på hekviimlii^het, kan väl däremot

näppeligen förtänkas dem. ]v)rändringar i rums-

anordningen ha ej blott skett under 1 700-talet,

utan ilfvcn under den n. v. ägarens, kammar-
herre J. (i. Coyct, liksom ej minst under den

närmast föregående iiuiehafvarens, friherre (iustaf

Julius Coyet tid.

Genom ingången till höger i ])orthvalfvet

komma vi uppför en kort trappa till den nedre

vestibulen, hvarifrån en tra])pa för oss upp till

hufvudvåningen. ]<Yån korridoren träda vi in i ett

entrérum, som med breda öi)pna bågar står i ome-

delbar f()rbindelse med förmaket. Från entréen

erbjuder sig ett vackert rumsperspektiv öfver

förmaket och det tillstötande tornrummet samt

friherrinnans skrifrum. Förmaket, liksom entré-

rummet, har 1)1. a. att visa en del intressanta gamla

möbler af olika ålder, så t. ex. gamla h()ga orestau-

rerade 1 600-talsstolar, klädda med gyllenläder,

jämte andra därmed samtida möbler. Här står

äfven en präktig rokokobyrå med beslag af ovanlig

storlek. l{tt gammalt till formen karaktäristiskt

rokokoskåj) af glas det påminner om tidens

bärstolar — hyser en samling dyrbara glas, mest

tyska. Öfver hufvud äro samlingarna på Torup

rika på värdefull keramik af äldre datum. Så

t. ex. finnes i nu nämnda rum ett skåp med

Sévres-porslin samt pjäser från den särskildt un-

der I 700-talet berömda fabriken i Wien. Bland

annat värdefullt porslin härstädes böra framhållas

ett par stora rokokournor från fabriken Nieder-

wieler i Lothringen. Från flera af rokokotidens

tyska fabriker finna vi värdefulla prof i kannor,

fat och skålar etc.

De märkligaste målningarna i detta gemak
äro otvifvelaktigt de tvenne färglagda kolteck-

ningarna af f^riiis Etioen, framställande den ena

Torups slott, den andra ett motiv från parken

vid detsamma.

I friherrinnans skrifrum har en del porträtt

fått sin plats, så t. ex. Karl August Ehrensvärds

porträtt, en kopia efter Jois JucL en porträtt-

skiss, framställande Augustin Ehrensvärd, original

af Lorenz J^isc/i d. y. jämte några andra äldre

och yngre släktporträtt, original eller kopior.

Dessutom kunde man fästa uppmärksamheten på

en akvarell af ^^to// Lnudo^rcn, liksom på en

sign. radering af Zorn, framställande prins Eugen.

Egendomlig är ljuskronan af marmor. Den har

formen af en skål och härrör från den antiki-

serande smakriktningen vid 1800-talets början.

Det angränsande tornrummet användes som

musikrum, l^et har ett högt kupoltak samt har

målats i gult med ornering i hvitt. En stor

öppen spis af svart marmor förhöjer intrycket

af praktrum. Möbeln är en hvit gulklädd em-

piremöbel. En spiraltrappa för från detta torn-

rum upp till det vackra biblioteket.

Frän förmaket komma vi in i salongen i samma

'flygel, ett stort aflångt rum, klädt med väfda

franska tapeter (.>gobeliner^>) från den under
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1 700-talet blomstrande fabriken i Aubusson,

samt med framställningar ur Don-Ouixote-

sagan. En empiremöbel i guld, från Coyetska

släkten (närmast från Sundbyholm i Söderman-

land), liksom speglar med samma ursprung ge

salongen för öfrigt dess hufvudprägel. Af dyr-

bara konstmöbler märker man ett par s. k. ka-

binettskåp från 1600-talet, ett större med sköld-

paddsinläggningar, ett mindre, ännu konstmäs-

sigare, med inläggningar af elfenben. Afven här

finna vi dyrbart porslin. Sévres-pjäser, Meissen-

och Mariebergsporslin (en betydande samling

crémekoppar) bidraga till utsmyckningen, och

hvad slutligen porträtten angår sitter infattad i

cheminéen kammarherre Coyets präktiga porträtt

af Oscar Björck, medan vi ä ömse sidor därom

se hofmarskalken

Coyets porträtt (ef-

ter fotografi må-

ladt) af Enuna Ek-

vall samt friherrin-

nan Coyet med dot-

ter i en särdeles

lycklig gruppbild

af Bernhard Öster-

man. Ett konst-

historiskt värde ha

de små af Niklas

Lafrenscn d. ä. må-

lade porträtt af

Fredrik I och Ul-

rika Eleonora d.y.

Så inträda vi i

matsalen i södra

flygeln, en stor,

tämligen mörk sal, Entrérummet och förmaket (nr 3 ä planen).

omsorgsfullt utförd kopia, återger den ryktbara

kvinnan vid äldre år.

Af äldre väggfast dekorering på slottet böra

äfven nämnas de med figurscener målade rokoko-

tapeterna i kammaren i rundtornet (i samma
våning som de nu angifna rummen) samt de

med gotiska gaflar och ägarnes vapensköldar

målade tapeterna i den s. k. vapensalen i nedre

våningen, liksom det gotiska fönstret därstädes,

ett minne af 1840-talets medeltidssvärmeri. På

frih. Gustaf Julius Coyets tid användes rummet

sommartiden till matsal.

Vid den nedre vestibulen, i hvilken vi först

inkommo, ligger kammarherrns våning, bestående

af ett skrifrum samt ett rum i det åttkantiga

tornet, båda med gamla, värdefulla möber —
t. ex. ett skåp med
det Friesska vap-

net och årtalet 1626
— samt Coyet'ska

släktporträtt, så-

som general Coyet

och hans hustru, f.

Hamilton, hofjäg-

mästaren Petter Ju-

lius Coyet m. fl.

andra porträttskil-

dringar. Till dem
hör t. ex. professor

Björcks stora skiss

till prins Eugens
berömda porträtt

på Nationalmu-

seum.

Från vestibulen

för slutligen en

som i sina från

gamla tider här bevarade gyllenläderstapeter har

en märkvärdighet af stort intresse. Dessa tape-

ter framställa löfrika landskap med antika ruiner

samt allehanda figurstaffage. jVIest dominerande
äro de väldiga löfmassorna, som primitivt ut-

breda sig öfver ytan. Tapeterna stamma från

1 500-talets slut och ha utförts i Danmark af

holländska mästare.

Två väldiga ryttarporträtt af Karl X Gustaf

och Karl XI från den Elircnstrahlska ateliern sitta

här infattade i den långa fönsterväggen sedan

1600-talets sista decennier, då Torup som ett af

Korfitz Ulfeldts svenska gods var indraget till

kronan. I det öfver den ståtliga — efter gam-
mal förebild utförda — sandstensspiseln upp-

satta porträttet af Görvel Fadersdotter har den
n. v. ägaren pietetsfullt ärat minnet af borgens

uppbyggarinna. Bilden, som är en modern

nedgång till den

stora hall (»nedre hallen»), som uppstått genom
tillvaratagandet af utrymmet (under salongen)

bakom gårdens pelararkad. D. v. s. detta har

ej först i våra dagar utnytjats till rumslägen-

het, utan här fans sedan i 700-talet (Hack Stjern-

blads tid?) ett par betjäningsrum. Den n. v.

ägaren har låtit ombygga muren och inreda

detta stora luftiga rum, som han smyckat med
en gammal sandstensspisel från Sigvard Grub-

bes tid, en spisel, som förr stått i ett tornrum

samt försedd med joniska kolonner, konsoler,

prydda med maskaroner samt en kartusch i

frisen förutom Ulfstand- och Grubbe-vapen, in-

skrifter och årtalet 1602. I sammhang med
detta minne af en af Torups mest bekanta ägare

bör äfven påpekas ett annat på slottet för-

varadt föremål, som enligt traditionen tillhört

honom, nämligen en skåpliknande säng af ek,
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snideriers stil åtminstone ej motsägerhvars

detta.

Ofvan den nämnda spiseln har man satt ett

helfigursporträtt af Leonora Kristina, Kristian

IV:s l^ekanta olyck-

liga dotter med
Kirsten Munk, ett

verkligen brilljant

porträtt, måladt af

fröken Endis Berg-

ström efter ett ori-

ginal af hollända-

ren Art/v7eY/;/Män-

der. Torui) hr)rde

till Korfitz V\\-

elds och Leonora

Kristinas skånska

gods. I dess ägare-

längd ingår alltså

äfven detta intres-

santa par, hvars

ärelystna drömmar
så dyrt och bittert

skulle straffas. A
ömse sidor om spi-

seln sitta — äfven i goda moderna kopior —
porträtten af Sigvard Grubbe och hans mag
Jochum ]3eck till (rladsax efter gamla original

på Fredensborg och Bosjökloster. 1 en fönster-

nisch u])ptäcka vi

slutligen det bistra

konterfejet af Truid

Ulfstand, Ciörvel

Fadersdotters för-

sta man, efter ett

original på Ross-

vik. Fluru bra

hvart och ett af

dessa konterfej än

är, glömmer man
dem dock för

Leonora Kristinas

leende, strålande

bild.

l^tt par andra

i hallen uppsatta

målningar f()rtjä-

na äfven att n;im-

nas: ett stort flam-

ländskt stilleben från

Salongen (nr <> ä Jilancn).

Salongen (nr

i6oo-talet med fisk, fågel,

grönsaker och en ung försäljare i röd rock, en tafla,

som uppstått under på\'erkan från Snijders konst,

fast ej jämförlig med denne store mästares arbe-

ten, slutligen en signerad tafla af Kjörboc, fram-

ställande ett par springande rapphönshundar.

Det kan ej förnekas, att man i detta vackra
rum förnimmer fläkten af en stark pietet mot det
förgångna. Här förvaras ock »Torups historia»,

i en väldig handskrifven rikt illustrerad och för-

nämt inbunden fo-

liant. Verket be-

handlarhufvudsak-

ligen ägarnes hi-

storia och har med
anlitande af arkiv-

källor och under
samarbete med
kända arkivmän

författats af friher-

rinnan Coyet, f. Ce-

derström.

Det är ur detta

som nedanstående

upplysningar om
ägarelängden väl-

villigt ställts till

detta arbetes dis-

position.

Torups förste med
visshetkände ägare

var /<"/> Heurikscn Ul/stand (släkten förde 3 silfver-

spetsar på svart grund -— ulfvens skarpa tänder),

som år 1445 skrifver sig »til Torderup». En-

ligt en af Styffe (»Skandinavien under unions-

tiden») meddelad

uppgift beboddes

Thordtorp, beläget

mellanYddinge sjö

och Sege å, under

drottning Marga-

retas tid af väpna-

ren Johannes Nils-

son (åren 1398—
14 14), men huru

gården från honom
skulle öfvergått till

Ulfstan d'ska släk-

ten, är ovisst. F^f-

ter Jep Henriksens

död ärfdes godset

af hans son Gre-

ocr Jcpscii. Döds-

året är obekant,
6 å planL-ni. . i

' ' men 147 1 omtalas

fru Kristine Jensdotter som Jep Henriksens efter-

lefverska. Sonen blef danskt riksråd och var

gift första gången med Else Bille, andra gången

med Johanna Brahe. Gregers äldste son Truid

Grecrcrscn Ulfstand fick vid skiftet efter fadern

(året obekant) Torup på sin anpart samt del i
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Svenstorp. Genom sina båda giften blef denne

i tidens stora blodiga konflikter invecklade man

sannolikt den rikaste i de tre nordiska länderna,

framför allt genom sitt andra gifte, med Gör-

vel Fadersdotter Sparre, som nyss blifven änka

efter Peder Grip rakade honom i Stockholm,

dit han kommit
som danskt sän-

debud till Gustaf

Vasa.

Då Truid Gre-

gersen år 1545
gick till sina fäder,

ärfdes Torup af

hans och fru Gör-

vels son, den nio-

årige Nih. Hans
mor rådde dock

under hans min-

derårighet öfver

gård och gods.

Den unge Nils

Truidsen dog e-

mellertid plötsligt

1548. Efter en långvarig arfstvist med herr

Truids barn i första giftet, gick besittningsrätten

till Torup öfver till Im^c Tniidscn Ulhtand.

Torups borg skall, som redan angifvits, vara

grundlagd af fru Görvel. Detta har antagligen

då skett efter 1545 och före 1548, ehuru säkert

en så omfattande

byggnad näppeli-

gen under detta

korta tidsskede

hann fullbordas.

Vi känna alltför väl

tidens långsamma
byggnadssätt.

Det berättas att

ännu år 1729 fun-

nits en trätafla an-

l)ragt på borggår-

den, hvars inskrift

lydt: »Aar iM —
— .— . lagde

Fru Gorvel Fad-

dersdotter med
egen Haand dend förste Steen til dende Gaards
Grundvold». Årtalet var oläsligt.

Efter sin tredje makes, herr Lage Brahe, död,

bortgaf fru Görvel all sin egendom till danske
konungen. Då denna märkliga kvinna dog år

1605, hade emellertid de politiska och person-

liga medeltidstraditioner hon representerade, för

sedan dött bort. Efter Lage Ulfstand,

som dog barnlös i 5 7 i , blef hans bror Greger

Truidsen herre till Torup. Genom dennes dot-

ter Metta kom gården till Knnt Gricbbe, hvars

dotter Hilleborg i sin tur förde den till Sig-

vard CJruhbe, till Hofdala, Kristian IV:s person-

vän och en af sin tids mest bildade ochlige

Matsalen med gyllenlädertapeter (nr 7 å planen)

» förståndige» män.

Som länsherre på
Malmöhus fick

denne ofta tillfälle

att vistas på To-

rup, som han lät

^rundligt restau-

rera och att döma
af flera inskriptio-

ner — märk t. ex.

den redan citerade

inskriptionen öfver

portalen — synes

högt uppskattat.

Alen äfven i hans

i Köpenhamns
bibliotekKungl

Hallen i nedra våningen (nr 3 ä jilanen).

förvarade latinska

dagbok finnas anteckningar om Torup och om
hans dagliga lif därstädes. Någon kort tid bodde

här Kristian I\^:s gemål (till vänster) Kristina

ALmk, Leonora Kristinas moder.

Grubbe dog år 1636, efterlämnande en dotter-

dotter Hilleborg, barn af Elsa Grubbe och [oclntjn

R,rk till Gladsax.

Hon lefde likväl

blott till 1645.

Hennes far, som
ärfde hennes mö-
dernegods, sålde

gården 1647 till

den äfventyrlige

grefve Korjitz Ul-

fcldt, gift, som lie-

kant, med den för

sina olyckor rykt-

bara Leonora Kri-

stina. Med henne

knyter sig alltså

ett vemodigt min-

ne till Torup. Det
(i nedre hallen)ofvan omtalats

på höjden af sin lifslycka, strå

länge

porträtt, som
återger henne

lande i skönhetens och rikedomens <rla.ns

Efter det Ulfeldtska herrskapets flykt från

Malmö 1660 — en flykt, som endast förde ma-
karne till ny fångenskap (på Bornholm) och ännu
svårare lidanden — sekvestrerades Ulfeldts sven-

ska gods. Leonora Kristina sökte visserligen
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sedermera, dä hennes 22-åriga inspärrning- (1663— 1685) på Blaa Torn i Köpenhamn upphörde,

att genom böneskrifter till Karl XI återfå dessa

gods, och efter hennes död 1678 restes nya
anspråk af hennes måg, Lave Beck, men först

1735 återställdes de till Ulfeldts arfvingar. Ul-

feldts äldre dotterson, Joachim Beck, fick Torup
och den }'ngre Korfitz Ludvig kom i besittning

af Bosjökloster. Den äldre blef genom arf efter

släkten Fries ägare af stora gods i Danmark,
med hvilka följde rättigheten att upptaga det

Fricsska namnet och med den Beckska silfver-

liljan å ljusblått fält förena Friesarnes gamla
sköldemärke »schacktaflan höfter Jochum P^eck-

Fries' död 1 74 1 (jfvergingo de danska godsen

jämte namnet till den yngre brodern på Bosjöklo-

ster, medan Torup tillföll hans dotter Maria Sofia,

som gifte sig med ryttmästaren Hack Sljcrublad.

Dä arfvet efter dem i 783 skiftades, till()ste sig näst

äldste sonen frih. Axel Stjcrnhlad Torups säteri,

som han pä grund af sin undergriifda affärsställ-

ning 181 I måste sälja, (lenom brodern /-'icäiik

Stjfniblad, som återbördat ägendomen, såldes den

året därpå till kammarherren (JustafJulius Coyr/.

Denne fattade för sitt nvförviirfvade gods det

fiffigaste intresse, upparbetade det till en inkomst-

bringande mönstergård och lät äfven reparera

slottet, som tack vare hans insikter och smak
fick behålla sin gamla medeltidsprägel. Han dog
i Frankrike, ett land, som sedan ungdomen var

honom kärt, d. 5 april 1862 och ligger äfven

där enligt sin egen önskan begrafven. Genom
testamente tillföll då Torup hans brorsons son
den då åttaårige Gustaf Johan Coyef, medan
en annan större ägendom Rönneholm gafs åt

dennes broder Salomon. Sedan 1892 äro de båda
ägendomarne åter förenade på en hand. N. v.

ägaren af Torup och Rönneholm kammarherre
f iustaf Johan Coyet är son af kaptenen August
Coyet och hans fru Augusta Djurklon samt gift

med friherrinnan Henriette Cederström. —
'J orups gods är beläget i Bara, Heby och

Uppåkra socknar med i allt 2417:1-' "^^1 och har

en areal af 1,733 har med ett taxeringsvärde af

1,292,000 kr. \'i sluta vår korta skildring med
den (uiskan, att den gamla måleriska borgen

ännu liinge, länge måtte stå som en prydnad för

landskapet och landet och som ett värdefullt och

liirorikt jjrof på i 500-talets mon\unentala bygg-

nadskonst i Norden.

Tonips sloll frän sydost-
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SVENSTORP
ODARSLÖFS SOCKEN, TORNA HÄRAD, MALMOHUS LAN

Af AUGUST HAHR

Nordost om Lundaslätten ligger på en mått-

lig höjd Svenstorps slott med vidsträckt

utsigt öfver omgifvande milsvida slättland.

Slottet tillhör Svenstorps säteri och fideikommiss

— i Gyllenkrokska släkten — i Odarslöfs socken,

annex till Igelösa, hvilka båda socknar i det allra

närmaste helt lyda

under godset.

Arkitektoniskt är

slottet af det största

intresse. Det tillhör

de senare skånska

renäsansslotten,vid

hvilka försvarssyn-

punkten öfvergif-

vits. Vare sig de

bestå af en enda
länga med torn och

karnap eller af tre

flyglar kring en

gård, öppna de sig

nu mot omgifnin-

gen. Fönstren bli

större och sitta tä-

tare, och det yttre

söker man på allt

sätt dekorativt utsira efter den holländska renäs-

sansens förebilder, ty det bli hufvudsakligen dessa,

som få tjäna till ledning för den under Fredrik
II, men ännu mer under Kristian IV uppblomst-
rande byggnadskonsten.

Som en öfvergångsform till dessa slott kan

Kammarherren

Friherre Axel A:son Gyllenkrok.

man betrakta dem, som med för öfrigt samma
karaktär uppvisa ett försvarssystem med vatten-

grafvar, vallar och bastionsverk, som t. ex. det

under Karl XI:s tid förstörda Mölleröd vid

Finjasjön, Tomarp o. a. I Sverige, hvars

renässanskonst ingalunda går paralellt med den

danska, hade den-

na typ redan tidi-

gare visat sig (t. ex.

vid slottet i Vadste-

na). Försvaret kon-

centreras i utan-

verk, bakom hvil-

ka palatset förnämt

utvecklarsig. Snart

ha äfven dessa för-

svarsverk försvun-

nit, och vi stå vid

en slottstyp som
t. ex. Svenstorps.

Detta till det

yttre väl bibehåll-

na slott är jämte

Trefaldighetskyr-

kan i Kristianstad

det ståtligaste prof-

vet på den s. k. Kristian-IV-stilen i Skåne. Upmark
kallar det för »profanarkitekturens egentliga prakt-

stycke i provinsen från denna tid». Vid sidan af

så intressanta borgar som Vidtsköfle och Torup
med deras dröjande medeltidstendenser repre-

senterar det den fullt utvecklade renässansen.

Friherrinnan Anna Gyllenkrok,

född Reenstierna.
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Enlii^t inskriften öfver portalen uppfördes det

år 1596 af fru Beata Hvitfeldt, änka efter den

1586 aflidne Knut Ebbesen Ulfeldt. Som hof-

mästarinna hos Kristian IV:s gemål Anna Katha-

rina tillhörde hon kungaparets närmaste omgif-

ning. Att hon för sina byggnadsföretag, till

hvilka äfven Mölleröd hörde, vände sig till

konungen med begäran om råd, samt att hon

anlitat någon byggmästare i kunglig tjänst, kan

tak försedd länga. Midt genom densamma för

en portgång. På framsidan utskjuter ett fyrkan-

tigt tornaktigt karnap, afslutadt med en gafvel.

Midt emot på den andra långsidan reser sig ett

åttkantigt trapptorn, som fordom säkerligen har

haft en i en lanternin slutande huf, men nu
upptill blott har ett gallerverk. En ypperlig ut-

sikt erbjuder sig emellertid härifrån öfver slätten

med dess byar, kyrkor och lunder. Närmast

Svenstorps slott frän norJräst.

man d;\rf()r redan på förhand antaga. Som hen-

nes Inggmästare nämner man den från Emden

inkallade (i Antwerpen födde) //ans Sfejnviukel d. ä.

Att döma af teckningen hos Burman-Fischer

af ruinerna efter Mölleröd, har detta slott visat

en midtbyggnad med två framspringande flyglar

samt på 'gården ett åttkantigt trapptorn. Hela

anläggningen — med gaflar, portaler etc. — har

säkert lifligt i)åmint om åtskilliga af Kristian lV:s

slott i det egentliga Danmark. Svenstorp blef ej

sä omfattande som Mölleröd. Det består af en

enda två våningar hög och med ett brant stupande

se vi de två kyrkorna på godsets mark Igelösa

och Odarslöfs.

Det höga taket smyckas å hvardera sidan af

två takkupor med gafvelkrön. Byggnadens kort-

sidor sluta hvardera i en väldig, imponerande

gafvel, och portingången omges å framsidan af en

sällsynt vackert komponerad portal. Som vanligt

i de holländska och äfven de danska renässans-

byggnaderna är materialet oputsadt rödt tegel

och^— för orneringen — sandsten. I murytorna

äro inlagda sandstenslister, så väl å lång- och

kortsidor'' nedanför takgesimsen, som ofvanför
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denna å gafvelytorna. Under öfvervåningens fön-

ster löper rundt om en gesims af sandsten och

utefter takfoten en konsollist (med små krag-

stenar) af samma material. Dekorativt verka

äfven de stora ankarjärnen. Hörnen markeras

af sandstenskvadrer samt fönsteromfattningarna

af omväxlande sandsten och tegel. Fönstren

ha fordom varit mindre med grofva poster af

sandsten. I sin »Skånska resa» (1751) omtalar

Linné, att då åtminstone den nedre fönsterra-

den hade dylika poster. Af stor verkan äro de

branta sidogaflarna, hvilkas svängda konturer

markeras af elastiska

sandstensband. Dessa

vol Liter gå ej öfver i

hvarandra, utan mötas

oförmodadt i skarpa

framsprång. Formerna
äro af en verkligen ovan-

lig elegans. Af samma
karaktär äro fönsterku-

pornas och karnappets

volutcr. Framsidanspor-

tal har joniska kolon-

ner på postament med
ringbärande lejonhufvu-

den. Nedre tredjedelen

af kolonnskaften är oreff-

lad samt smyckad med
i bladverk utlöpande le-

jonmasker. Afven den

något tryckta portbå-

gens slutsten är prydd
med ett lejonhufvud.

Frisen ofvan denjoniskt

karaktäriserade arkitra-

ven har ett slags trigl)--

fer i hörnen och bär

följande inskrift: »Dette

Hus lod erlig och wel-

byrdig Frw BeatheHvit-

feld Salige Knud Wlfelz Efterlefverske bygge
Anno 1596.»

Under svicklarna med sina kransräckande
»victorior» är inhugget: »Renoverad af F. G.
Gyllenkrok Ar 1761». Portalkrönet utgöres
af tvenne rundlar med Hvitfeldtska och Ul-
feldtska vapnen, omfattade af äkta nederländskt
beslagsornament samt däröfver en obelisk-

krönt gafvel. Ytterst å hvardera sidan omkring
detta krön stå två obelisker, liksom stolt garde-
rande vapendekorationerna. Upphofsmannen till

denna portal liksom sannolikt till allt sten-

huggeriarbete är enligt hvad af L. WeibuU
utrönts en stenhuggare i Malmö Daniel Tomi-

Portal på västra sidan.

sen/' som, därest äfven dessa skulpturers ritningar

vore af honom, onekligen måste anses som en

själfständig konstnär af rang. Detta håller jag

dock skäligen ovisst. Byggnadens konstnärliga

verkan beror — förutom af dess proportioner —
af dess rika sandstensdekorering, och antager

man Hans Stenwinkel d. ä. som arkitekten, måste

denne också haft befattning med den med bygg-

nadens karaktär intimt samhöriga dekorationen.

De germanska renässansarkitekternas egentliga

värde söker man ju, som bekant, just på (lef/a

område. I öfrigt voro de oftast ganska enkla

murmästare. Mäster

Daniel har därför tro-

ligast hållit sig till gifna

»schabloner» eller en

gifven modell.

Gå vi genom den

korshvalfstäckta porten

öfver till gårdssidan,

finna vi där två envå-

niga sidobyggningar,

som stamma från ett

senare datum (1700-

talet). Med slottet ha
de ursprungligen ej haft

något att göra. Där-

emot torde den utbygg-

nad (jmfr planen), i

hvars vinkel med slotts-

byggnaden trapptornet

ligger, åtminstone till

sin nedre del — källa-

ren och nedre vånino;en

— vara gammal. Öfver

portalen är uppsatt det

Gyllenkrokska vapnet.

Vid den fjärde sidan

af denna borggård (åt

öster) sänker sig terrän-

gen hastigt, men ses där

å trenne terrasser en trädgård med rabatter och

häckar samt nederst en bassäng med spring-

vatten. Denna anläggning går säkerligen långt

tillbaka. Men trädgårds- och parkanläggningar
sträcka sig för öfrigt rundt om slottet. Å det

vida området väster om detsamma — innanför

vallgrafven — reste sig förr ladugårdsbyggna-
derna. Bassängen med vattenkonsten midt fram-

för slottet fanns dock redan då.

Slottets inre kunna vi här lämna ur räkningen.

Det bebos ej af innehafvaren, som i stället re-

siderar på sitt andra fideikommiss. Björnstorp,

* Bildlniggnrc ocli träsiiidare i ÄFalmri och I.und mulcr renässan-
sen. I,iind 1900.
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Srcn\t(ii p\ slott Jran iistcr.

där man också trilffar cn del värderika konst-

föremål - dit hör t. ex. cn svit viifda tapeter

(»skogstapeter )
— som en gåns^ smyckat ge-

maken å Svenstorps i arkitektoniskt hänseende

sällsynt ädla slottsbyggnad. —
Slottets uppbyggarinna, fru /icaia Ilvit/cldt, var,

som redan nilmnts, änkn efter den 1586 aflidne

I\)nil Ehhcscu Ulffldt, In ilken 1 560 ärfde åt-

minstone del i gården efter sin far Ebbe Uljchil,

riksråd, h(>fvidsman på Malmöhus m. m. Denne

åter hade fått delar af Svenstorp genom gifter-

mål. } lan var nilmligen gift med Lena UlJ-

s/aiid, dotter af Ilohrer Uljstand på Skabersjö,

som i;unt(> sin bror, den rike och mäktige Trnid

Ulfslaud, om hvilken vi redan haft anledning

tala, ärft godset efter sin far Giro^ef Ibsen Ulf-

staud. Ilufvudsaken är, att före I Hfeldtarne går-

den \ai-it i skikten Ulfstantls ägo. Sannolikt

var det äfven Knut Ulfeldt, som sludigen fick

alla delarna på sin hand. Troligen var det

också han, som då någon egentlig borg förut

här ej fanns, fr)rst fattade planen att bygga ett

slott, en tanke, som sedan realiserades af hans

änka.

Beata Hvitfeldt dog i famd, där hon hade

S. Peders kloster i förläning, år 1626. Svens-

torp öfvergiek då till sonen Kris/ojjer Ulfeldf,

riksråd, elefanterriddare och en med uppgifter

af olika slag betrodd man. lifter hans död

1653 fick äldste sonen A'///// godset. Då kriget

mvA Sverige 1637 utbröt, var denne höfvids-

man i)å Landskrona slott, hvars besättning han

j)å egen bekostnad uppsatte af traktens bönder.

1 spetsen för en dylik hopbragt styrka sam-

manstötte han vid Ousby med en svensk trupp

och ljöt döden d. 22 sept. 1657. Svenstorp

ärfdes då af hans barn Kristoffei' och Margareta,

hvilka likväl 1669 till fru illetta Rosenkrantz,

änka efter Nils Krabbe, bortbytte sina skånska

ägendomar. Från fru Mettii, som särskildt synes

traktat efter att under dåvarande förhållanden

förvärfva sig gods i Skåne, gick Svenstorp till

hennes dotter Metfa Sofia Krabbe, gift med

etatsrådet Johan Monrad, en till härkomsten

ringa man. Snart nog är gården en handels-

vara, som går ur hand i hand och föremål för

spekulationer bland handelsmännen i Malmö.

Är 1699 blir emellertid öfverkommissarien

Stjernblad ägare af halfva Svenstorp och 1 706

tiilöser han sig andra hälften för medel, som

togos ur den förmögenhet hans hustru Mana
Heffardt, dotter till handelsmannen Petter Hegardt,

medfört i boet. Stjernblad, som adopterat en

son ur Maria Hegardts första gifte, Hack Pers-
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son, dog I 7 I 7. Hans hustru, som länge öfver-

lefde honom, ingick emellertid 1623 ett nytt

giftermål, som för Svenstorps öden blef af största

vikt. Hon gifte sig med en af de från rysk

fångenskap hemvändande karolinerna, nämligen

Axel Gyllenkrok, en af Karl XII:s berömdaste

generaler. Gyllenkrok hade året förut återkom-

mit till fäderneslandet. Mot fälttågets slut hade

han (1709) blifvit öfverste för fortifikationen

och generalkvartermästare. Kung Karl hade för

honom stor respekt, men följde ofta ej hans

råd. »Den lille Vauban» lär han ha kallat

honom. Lyckligt undkommen med konungen

till Bender, sändes han i sept. 1 709 med en

mindre styrka att slå sig fram till Polen, men
måste vid Czarnowitz i Moldau kapitulera för

en öfverlägsen rysk här. Efter återkomsten ur

fångenskapen blef han generallöjtnant, landshöf-

ding i Göteborgs och Bohus län m. m., samt

dog 1730 på Svenstorp.

Hans änka lefde till 1753, men hade dess

förinnan (1743) stiftat två fideikommiss, ett för

den Stjernbladska släkten, nämligen Stora Markie,

och ett för den Gyllenkrokska, Svenstorp. Efter

hennes död öfvertogs godset af frih. Fredrik

Gyllenkrok (f 1795), gick därpå till dennes son

majoren frih. Axel Ture Gyllenkrok (f 1832)
och från denne till öfverstekammarjunkaren

m. m. frih. Axel Gustaf Gyllenkrok (f 1862),

om hvilka vi senare, vid skildringen af Björns-

torp, få tillfälle att utförligare tala. Efter frih.

Axel Gustafs död ärfdes fideikommisset af sonen

Johan Fredrik, efter hvars bortgång (1872)

Svenstorp kom att i tur och ordning — dock

ej utan processer — öfvergå till medlemmar af

två yngre grenar af ätten, båda stammande från

majoren Axel Ture. Det tillföll nämligen först

frih. Karl Axel Bror ("j- 1879), äldste son af

Axel Tures näst äldste son Fredrik Elof, och

därefter hans bror kammarherren frih. Fredrik

Gustaf 1894). Som denne afled utan man-

liga afkomlingar, gick nu fideikommissrätten till

en ännu yngre gren, nämligen till descenden-

terna af Axel Tures son frih. Ture Gabriel och

tillföll enl. K. M:ts dom först sonen frih. Ttre

Glista/ Elof samt efter dennes död (1898) lika-

ledes enl. K. M:ts dom den n. v. innehafvaren

kammarherren frih. Axel Ture Gustaf, äldste

son af den nyssnämndes äldre broder, frih. Axel

Henrik Bror (f 1855). Sedan 1895 år frih.

Axel Gyllenkrok äfven innehafvare af Björns-

torps fideikommiss.

Fideikommisset omfattar säteriet med Mun-
karp samt byarna Skälshög, Västra och Östra

Odarslöf samt arrendegården Gustafshill, tills.

24 VuV mtl, tax. (1908) till 1,578,200 kr., dess-

utom jordagods i Igelösa, Håstad, Gårdstånga,

Södra Sandby och Lackalänga socknar i Torna
härad, tills. tax. till 1,069,200 kr., i socknarna

Söderhviddinge och Stora Harrie i Harjagers

härad tax. till 133,000 kr., och i Tjärnap och
Vittsjö socknar af Västra Göinge härad tax. till

55,000 kr. Inalles uppgår således fideikommis-

sets taxeringsvärde till 2,835,400 kr.
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Af AUGUST HAHR

Vid Kullen eller Kullal)e^(,^ där vi utan tvifvel

ha att söka Skånes mest storslaj^ma natur, li^;-

L^er herresätet Krapperup. Som ett trotsigt

värn mot Kattegats vågor, i evig fejd med dem
resa sig de skrofliga, söndersprängda gneisklip-

porna. Sedan urminnes tider ha deras fanta-

stiska formationer

lockat milnniskor-

nas inbillning. Af-

ven på den kriti-

ska nutidsmänni-

skan verka de med
en sällsam my-

stisk makt, som
dock i det vida

sjungande hafvet

där nedanför får

liksom en befrian-

de motvikt.

INfen de som
byggde Krappe-

rups borg, lade

den ej som en tysk

riddarborg uppe

bland otillgäng-

liga klipi)or, utan

åt s()der nedanför höjden, omgifvet af haf och

bere- och fruktbart slättland och med utsikt åt

det blåa sundet.

Sådan den gamla borgen i våra dagar ter sig

efter många grundliga omgestaltningar under

tidernas lo[ip, består den af en st()rre midtbygg-

Hofjägniäs taren

Friherre Nils Gvllcnstierna.

nad med tvenne synnerligen smala fh'glar, om-
slutande en borggård, å den fjärde sidan begrän-

sad af en framspringande låg mur samt af en

inkörsport med höga stenpelare och gallergrin-

dar, till hvilken en stenbro för, ty hela kom-

plexet omges af en bred vallgraf. Hufvud-

byggnaden är lik-

som flvglarne två-

vånig och har ett

märkligt högt och

brant s. k. valm tak

(d. v. s. med fall åt

alla fyra sidorna).

(_)fver dess midt-

parti har man an-

bragt en liten seg-

mentform iggafvel.

Någon konstnär-

ligt karaktäriserad

portal finnes här

icke. De smala

flyglarna, hvilkas

vttre långsidor gå
i flykt med hufvud-

b}'ggnadens kort-

sidor, sluta med

höga spetsiga osmyckade gafvelrösten. Samt-

liga byggnader äro hvitputsade, så när dock

som på midtbyggnadens bakre sida. Där visar

sig i tegelytan en mycket egendomlig dekoration,

nämligen stora sjuuddiga stjärnor af sandsten i

fem rader öfvcr hela vtan, liksom äfven åtskil-

Frilierrinnan Ellen Gyllenstierna,

född Stjernstedt.
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liga af fönstren äro omgifna af sju stora uddar, bild återge det verkliga vid den tid då Burmans

Den sjuuddiga stjärnan är det Gyllenstiernska teckningar uppstodo, ehuru det måste påpekas,

vapnet, och dekoreringen vill naturligtvis syfta på att de Burman-Fischerska »prospekterna» i regeln

en Gyllenstiernsk possession. Den berättas ha till- äro synnerligen schematiskt hållna. De väsent-

kommit under den korta tid vid 1 6oo-talets slut ligaste dragen får man väl dock antaga vara

(i 6c)4— I 702) riksrådet

Kristoffer Gyllenstierna

(jämte fältmarskalken

Gustaf Banérs änka och

arfvingar) innehadegod-

set. Faktiskt är den gam-

mal, ty den stammar

från den tid, då bygg-

naden ännu var tre-

våni"" och då de nu-

varande flyglarna icke

funnos. Omedelbart un-

der takgesimsen finna

vi nämligen uddar och

spår af dylika, som till-

hört ytterligare en rad

af stjärnor, hvilka för-

svunno vid den tredje

våningens nedbrytande.

Äfven framsidan har

tagelser å

nåden och flyglarna samma originella ornering

under putsen. Slå vi upp i Burman-Fischer

(»Prospekter öfver åtskilliga märkvärdiga bygg-

nader, säterier och herregårdar i Skåne»), finna

vi Krapperups corps-

de-logis utgöras

Bron och vallgrafven.

att döma af gjorda iakt-

blottade murytor mellan hufvudbygg-

af en

tre våningar hög bygg-

nad med ett litet ått-

kantigt lanterninartadt

torn på taket. I syd-

västra hörnet reser sig

ett högt åttasidigt, med
en liten kupol afslutadt

torn, och vid framsidan

(den östra) se vi tvenne

låga, men rätt långa

flyglar, framtill sam-

manbundna af en mur.

Den södra af dessa är

— som det ser ut —
en grundmurad tvåvå-

nig länga med platt

tak, till hvilket tillträde kan ske genom en
dörr från midtbyggnadens tredje våning, den
norra är en korsverkslänga, afsedd för brygg-
hus, visthusbodar o. s. v. Utanför den nyssnämnda
muren stå vid längornas kortsidor ett par små
torn, det södra åttkantigt, det norra fyrkantigt

och utan tak.

Krapperups slott från väster.

riktiga. Linné berättar

i sin »Skånska resa»

(i 75 i) följande om
Krapperup, hvilket ju i

det stora hela synes

stämma med afbildnin-

gen: »Huset, grund-

muradt, omgifver går-

den på tre sidor och

förmentes vara två hun-

dra år gammalt. Ett

åttkantigt muradt torn

stod vid södra hörnet

och ett dylikt på ändan

af södra flygeln. Går-

den var omgifven af en

djup graf». Den karak-

tär Krapperups slott nu

mer visar, stam m. ar från

1 7go-talet. Krapperup var då fideikommiss i

släkten von Kochen, från hvilken det sedan öfver-

gick till den Gyllenstiernska. Det synes vid denna

restaurering varit angeläget att så mycket som
möjligt modernisera det hela. De gamla åttkan-

tiga tornen försvunno, hufvudbyggnaden miste

sin öfversta våning, i

stället för den gamla
korsverkslängan upp-

stod en stenflygel, som
fick samma bredd som
den redan befintliga sö-

dra, hvilken för öfrigt

ombyggdes. Båda fingo

höga, smala tak, och

äfven midtbyggnadens

tak blef högre än förut.

Rester af den tredje

våningens yttermur ses

ännu å vinden, där flyg-

larna utspringa från huf-

vudbyggnaden.*

När det äldsta sten-

huset här byggdes, fin-

nes — liksom vid så många andra skånska slott

— ingen uppgift om. När Burman 1680 afteck-

nade det, var det säkert ombyggdt. Sannolikt

stammar det nämligen från 1 500-talets senare

I sina hufvuddrag torde väl denna

* Enl. Ljunggren skulle tredje väningen tidigare nedhrutits. Att
dcima af dessa murrester tcirde dock nedbrvtandel skett i samband
med de n. v. flyglarnes ujipbyggnad.
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hälft, från Podebu.sk'arnes dagar, men en om-
byggnad har här, Hksom vid Vegeholm och
andra slott, efter midten af det följande seklet,

beröfvat det dess höga gafvelrösten, försedt det

med en liten låg trekantig frontespis, ett litet

lanternintorn på taket m. m. Huru detta sten-

hus dessförinnan tedde sig, kunna vi naturligt-

vis ej med någon axiomatisk visshet yttra oss

om. Det å Burmans teckning i sydvästra hörnet

utspringande tornet har varit ett försvarstorn.

Det höga vattentaket har rest sig mellan aftrap-

pade gafvelrösten. Skillnaden i höjd mellan tornet

äro nu mer borta. Men en vacker park bre-

der i slottets omedelbara närhet sin lummiga
skugga.

Hufvudbyggnaden är, som vi sett, i våra dagar
tvåvånig. Dess källarvåning, som erbjuder flera

stora vackra korshvälfda rum, har ej osannolikt

ursprungligen varit afsedd för köksafdelningen,

förutom förrådsrum. I de synnerligen tjocka

murarne löpa på sina håll trummor från vinds-

våningen ända ned till denna källarvåning, ja, i

ett fall uppges en dylik trumma fortsätta under
kanalen utanför, något som jag dock ej varit i

Knippcriips slott frän sihicr.

och det senare taket framträder ju å afbildningen

synnerligen bjärt. Fönstren ha varit mindre. 13et

är ej omöjligt att längor (delvis af korsverkskon-

struktion) ursprungligen helt omslutit gårdsplatsen,

och det hela, som än i dag, omgifvits af vatten.

P^örsvarssvnpunkten har således äfven här en gång-

gjort sig starkt gällande. Alen n)'a tider kommo,

då dylika hänsvn ansågos f()råldradc. Man älskade

öppna, ljusa gårdar, ()kade fönstrens antal och

förstorade dessa, och huru direkt man önskade

träda i beröring med den närmaste omgifningen,

därom vittna de konstmässiga trädgårdsanlägg-

ningar med rabatter, gräsplaner, häckar i de

sirligaste ornamentliknande former, som nu upp-

stodo. A Burmans nämnda teckning af Krap-

perup se vi anläggningar af detta slag. Dessa

tillfälle att konstatera. Sannolikt ha de utmyn-

nat i kanalen.

1 första våningen beträda vi först en lång

smal vestibul, från hvilken en intill yttermuren

anbragt tlubbeltrappa — till sin art alldeles öfver-

ensstämmande med utvändigt anbragta dubbel-

trappor — för upp till andra våningen. En lyck-

ligare lösning af trapp-problemet skulle väl nog

kunna tänkas. Emellertid verkar den förhanden-

varande ganska originell.

Vi komma nu upp i en stor luftig hall af rätt

långsträckt form. Denna möblerade och med

målningar dekorerade hall bildar en rymhg för-

bindelseled mellan rummen omkring. Som af

planen framgår, ligger till vänster matsalen, till

höger närmast ett entrérum samt från matsalen
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parallellt med hallen det s. k. stenrummet och

saloiiL^en och därpå förmaket — i förbindelse

med nyssnämnda entrérum ~ samt ytterst fri-

herrinnans skrifrum.

Den södra flygelns öfvervåning har bl. a.

tvenne stora rum, det s. k. hvardagsrummet, som
fordom jämte det tillstötande serveringsrummet

var salong (den n. v. var då bibliotek), samt

sängkammaren. Den norra flygeln innehåller

gästrum af olika storlek. I hufvudbyggnadens

nedre våning ligga längst åt norr barons rum.

Men vi återgå till

de förnämsta gemaken.

Dessa äro förnämt och

gediget möblerade, äfven

med värdefulla möbel-

föremål af äldre datum.

Så står t. ex. i matsa-

len ett gammalt ekskåp i

holländsk stil, med tillba-

katrädande öfverdel och

med hermer uppbärande dettas framskjutande

takstycke. Skåpet har kraftiga, något grofva

skulpturer och har uppstått i Danmark år 1646.
Här står äfven en kista af cederträ med figur-

scener och ornament, tecknade å ljus botten.

Den är af danskt ursprung och tillhör en ganska
bekant, originellt utpräglad typ från 1 500-talet.

En liknande finnes i Kulturhist. museet i Lund.
Salongen har en em piremöbel i hvitt och guld
med klädsel af rödt blommigt sidentyg. Hit
höra äfven ett par magnifika spegelbord, hvilkas

ben upptill sluta i lejonhufvuden. Speglarne äro
i något äldre, rikare stil, medan det i yppig trä-

skulptur prunkande bordet framför den långa
empiresoffan är i l)arockstil. I förmaket lägga

vi särskildt märke till de präktiga speglarne och

lampetterna i rokoko. Den lilla i 700-tals sekre-

tären (i »Louis XVL>) är en i Paris gjord kopia

efter ett original i South-Kensington-museet i

London. Stenrummet har sitt namn efter de

stora montrer med stenåldersfynd där finnas.

I det s. k. hvardagsrummet träffa vi t. ex.

utom empire-möbler ett par synnerligen vackra

rokokobyråar,- båda alldeles lika, med ganska

stora beslag samt marmorskifvor. Äfven många
andra intressanta gamla möbelföremål skulle

kunna nämnas, t. ex. ett

par ekstolar med Gyl-

lenstiernska vapnet och

årtalet 1636, men vi

lämna möbelkapitlet för

att i stället fästa oss vid

Krapperups stolthet, dess

ovanligt haltfullapoiirätt-

samlijig, som både ur

personhistorisk och konst-

historisk synpunkt är ägnad att tilldraga sig det

största intresse.

Samlingen består af dels svenska, dels danska

porträtt och uppgår till c:a hundra stycken. Flera

af våra mest kända och uppskattade porträtt-

målare från äldre tider äro här ypperligt före-

trädda.

Af den svenska storhetstidens konstnärer möta
oss särskildt EhrenstraJil och David von Krafft.

Från den förre härrör det stora porträttet af presi-

denten och fältmarskalken grefve Nils Karlsson

Gyllenstierna i yngre år, ett präktigt barockkonter-

fej i röd mantel. Den afbildade lutar sig mot
en antik piedestal. Hållningen erinrar om Erik

Dahlbergs porträtt i Uppsala. Den fint afvägda
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färgstämningen och den stora omsorgen i alla

detaljer föra porträttet, som är en osignerad replik,

sannolikt till mediet af i66o-talet. Ktt par senare

lihrenstrcihlska dukar äro porträtten af assessor Ja-

kob Henrik Hildebrand samt hans hustruFlorentina

van Rhpeden tot Drakenstein, båda signerade »D.

Klöker l^hrenstrahl 1684». Dessa porträtt —
i målade ovaler äro synnerligen mörkt hållna,

af en rätt kraftig karaktärisering och på det hela

af en typ, som synes påverkats af de samtida

Mijtenska porträtten, l^altmarskalken Nils Ciyl-

lenstierna som sjuttioårig, men obruten och karsk

som det anstår en äkta

gammal karolin se vi

på ett stort porträtt af

David von Krafft, Karl

XII:s och karolinernas

målare. På dukens bak-

sida har denne egenhän-

digt skrifvit, att portriit-

tet målats i I ,und 1718

på kung Karls l)('fall-

ning. Denna bild är

en af de allra bästa jag

sett från konstnärens se-

nare år, något dunkel

i tonen, af en fin gråto-

nighct samt utffhxl med
en omsorg och (mi kilr-

Ick, som vittnar om,

hvad den gamk- utslitne

mästaren iindock på

sistone kund(.\ när det

gällde.

\'ärdefulla osignerade

1 600-talsportriUt finnas

f()r <)frigt måuLja, t. c\.

det af öfverstl()jtnant

Karl ( lyllenstierna (j"

1500), till hvilket Sebastian Boudon utfört origi-

nalet. Det lilla blonda porträttet af grefve Karl

(n-llenstierna till Steninge (f 1723) förefaller vara

af någon miniatynnålare från 1600-talets senare

decennium.

lut porträtt af Kristoffer von Kochen, far till

fideikommissels stiftare, är signeradt med en litet

otydlig signatur, som vid första ögonkastet ter

sig som »floyenek fecit», men möjligen kan läsas

»Hoye, Nik.' fecit», som skulle visa hän på en i

Wien verksam porträtt- och historiemålare Niko-

laus vau Iloy 1. J/oyc (f 1710). Kristoffer von

Kochen var en tid svensk ambassadör i Peters-

burg.

lin efterföljare till Krafft blcf Jo/iaii J/cnrik

Schcjfd, tyskfödd liksom denne. Hofmålare-

ämbetet gafs dock åt Georg EngelJiardt Schrödcr,

men den förre synes i långt större utsträckning

anlitats som de högre klassernas porträttör.

Krapperup-samlingen innehåller ej mindre än

fem signerade »Scheffelar» förutom några osig-

nerade. Till de förra hör konterfejet af fidei-

kommisstiftaren P. G. von Kochen, (från 1724),

porträtter af J. H. von Kochen och hans hustru

(från I 740) samt af Krist. Reuterholm (från i 760)

och af den i landsflykt aflidne grefve Johan Gyl-

lenstierna (från 1736). Det sistnämnda är det

bästa bland dem alla, ett koloristiskt utmärkt

konterfej i en lysande

blå mantel. Jag har säl-

lan sett Scheffel så till

sin fördel som i denna

bild. Konstnären lefde

långt in på den gustavi-

anska tiden, ehuru vi ej

kunna räkna honom till

detta skedes typiska må-

lare. Men äfven dessa

sakna vi ingalunda på
Ivrapperup. Här finna

vi t. ex. en af de mest

anlitade af dessa Per

Krafft d. ä., som fram-

träder med ej mindre

än två signerade bilder

och en osignerad, pen-

dant till en afdem . Krafft

var, som bekant, en myc-

ket solid talang, som i

Paris varit Roslins lär-

junge och af honom in-

hämtat konsten att skick-

ligt återge dräkten och

andra accessoirer. Ros-

lins elegans når han dock

silUan. Från tiden omedelbart efter hans åter-

komst till Sverge stamma porträtten af Kristoffer

von Kochen och hans hustru, f. von Diiben,

nämligen från 1769. I den förra spelar den lila-

färgade sidenrocken en viss roll. Damporträttet

är "en kopia efter en pastell af (bistaf bundberg,

som af allt att döma äfvenledes är af Krafft. Det

i salongen befindiga porträttet af grefve Nils

Bjelke (f 1792) är signeradt »Krafft 1772», men

är det förra underlägset. Den rödbrusiga karna-

tion, som målaren ofta begåfvar sina modeller

med, framträder här mycket oharmoniskt mot

den ljust lilafärgade rocken.

En samtida till Krafft, Anders Eklund, har

signerat porträttet af Maria Reuterholm, f. Gyl-

lenstierna. Kraffts egentlige medtäflare, Lo-

29.

Hullen (nr I ä jilaiicii)
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renz Pasch d. y., som mer än denne för oss

skildrar tidens aristokrater, återfinnes ej i nå-

gon signerad bild och, så vidt jag kan se, ej

heller i någon osignerad, däremot har hans

syster U/rika Fredrika Pascji signerat ett porträtt

af fröken Eleonora Stjernstedt (f 1743) efter ett

original af Johan Henrik Corneliiis, hvars stolta

ceremoniporträtt på Gripsholm af Adolf Fredrik

med den som en påfågelstjärt utbredda manteln

hör till hans mest bekanta skapelser. Från ett

af det adertonde seklets senaste år härrör slut-

ligen en bröstbild af den då åldrige riksmarskal-

ken grefve Göran Gyllenstierna (j 1799), samme
man, hvilken Lorenz Pasch förhärligat i det ståt-

liga ceremoniporträttet i Juridiska fakultetens rum
i Uppsala universitetshus. Porträttet på Krappe-

rup är särdeles nobelt

karaktäriseradt, och dess

kvalitet låter oss genast

ana någon af tidens

mera kända mästare.

Men hvilken? Den sig-

natur bilden (till höger

å framsidan) bär, näm-

ligen hänvisar

emellertid till den be-

römde kosmopolitiske

porträttören Adolf Ul-

rik JVertniiiller, som

1797— 99 besökte sitt

fädernesland efter 2 5

års frånvaro (i Paris,

Spanien, Amerika) och

under vistelsen i Sve-

rige utförde en hel del

porträtt af framstående svenskar. Härmed stäm-

mer äfven den afbildades höga ålder. Ansiktet

o. a. visar det glatta, eleganta föredragningssätt,

som kännetecknar WertmiiUer. Den mörka bak-

grundens, liksom dräktens öfvermålningar stam-

ma från en ringare »artist».

Modernare porträtt förbjuder utrymmet oss att

här vidare ingå på. Jag tillägger blott, att den
n. v. fideikommissinnehafvarens, friherre Nils Gyl-
lenstierna, porträtt målats af den högt begåfvade,
för några år sedan »upptäckte» Åkesson (ett

clair-obscure-porträtt i brunt), friherrinnan Gyllen-

stiernas, f. Stjernstedt, af dansken Middelbo och—
- till häst — af svensken JoJian Arsenius samt

fröken l^bba Gyllenstiernas af Elisabeth Keyser.

Afven ])ör nämnas, att samlingen af äldre dan-
ska porträtt är synnerligen betydande. Detta
kommer sig egentligen däraf, att — utom det,

att den Gyllenstiernska ätten har danskt ur-

sprung — Bjersgårds fideikommiss, som äfven

Salongen (nr 4 -X planen).

innehafves af friherre Nils Gyllenstierna, ända

till I 740 innehades och beboddes af danska Gyl-

lenstiernor, hvilket år det genom testamente af

Margareta Sofia Gyllenstierna (änka efter den

I 7 1 o på grund af sina i slaget vid Helsingborg

erhållna sår aflidne öfverste Hästesko) öfvergick

till mannens vän och vapenbroder Axel Erik

G}'llenstierna. Orsaken skulle varit den, att hon,

som mistat sina tre söner i tidig ålder, ej ville

se gården komma i någon annan släkts ägo.

Af de äldre danska konterfejen är det särskildt

två, som äro af konstnärligt intresse, nämligen

porträttet af Ebbe Gyllenstierna, »gossen med det

röda håret», och den stora, litet pompösa bilden

af Olof Parsberg. Det är de båda hofmålarne

holländarna Karl van Mander d. y. och Abra-

ham Wuchters vi när-

mast ha att tänka på vid

bestämmandet af dessa

bilders härkomst.

Bland porträtten fin-

nes slutliwn ett och an-

nat, (som i likhet med
det redan nämnda af

van Hoye utförda) är

måladt i Tyskland eller

Nederländerna. Sär-

skildt misstänker jag en

bröstbild af en äldre

man i svart dräkt med
ringkrage vara af flan-

driskt och, närmare be-

stämdt, af Rubenskt ur-

sprung. Åtminstone kan

den härröra från nå-

gon af den store Antwerpen-mästaren påverkad
konstnär.

De af samlingens taflor, som ej äro porträtt,

äro betydligt färre till antalet. Af äldre dukar
förtjänar nämnas ett stort flamländskt stilleben

framställande ett salustånd med fisk, och af mo-
derna större målningar en religiös bild af Gustaf
Cederströni (fr. 1895) återgifvande »Kristus pre-

dikar på vattnet» med motiv från Arild och dess

fiskarbefolkning. Och hvad sludigen skulpturen

angår må här nämnas en af Pierre L'arehevcque
signerad gipsmedaljong af prins Fredrik Adolf
samt några skulpturer af Rolf Adlcrsfarre, där-

ibland en mycket liffull, väl studerad djurskulptur

(ett hundporträtt).

Med dessa antydningar få vi nöja oss. För
den som skrifver detta, har det varit ett lärorikt

nöje att taga del af den värderika porträttsam-

lingen. Hvarje porträtt har varit nedtaget och
undersökt. Det, som äfven för en större publik
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kan vara af intresse, har här för första gäng-en
meddelats. De många signaturerna torde ej ens
principiella tviflare kunna förneka.

Krapperups fideikommiss, liksom äfven Bjens-

gårds, innehafves f. n., som redan nämnts, af hof-

jägmästaren friherre Gyllcustierna, af ätten

Gvllenstierna till Lundholm, (f. 1 855), äldre son
af friherre KidI Gyllensfierna och Beata Rosen-
stjerna och sedan 1881 gift med friherrinnan

Ellen Stjernstedt. Friherre Karl ( iyllenstierna,

som dog år 1866, var son af kammarherren fri-

herre Nils Kristoffer Gyllciislicriia och friherrinnan

\'iveka Sture. l^Viherre Nils Kristoffer tillträdde

1823 Bjersgård efter sin farbroder landshöfdin-

gen Axel Erik Gyllenstierna, död ogift nämnda år,

och blef I 84 I innc-

h afvare af Krappc-

rup. Man ägnade
sig bl. a. åt natur-

vetenskaf)liga sys-

selsättningar och

har donerat sam-

lingar till Lunds
zoologiska muse-

um. I hms död in-

träffade 1 865. Det

var genom dennes

far öfversten fri-

herre Karl Ki isl-

offer (f I 8 I I ) som
Krapi)erup kom i

den Gyllenstiern-

ska familjens ägo.

Han var niim ligen

gift med ]{leonora

Antoinetta Flon.-n-

tina von Kochen, dotter af kanslirådet friherre Ki ist-

offcr von Koclicu och Lovisa Amalia von Diiben.

Med kanslirådet, som afled 1809, utslocknade

den friherrliga ätten von Kochen på svärdssidan.

Krapperup hade denne fått af sin farbroder, kap-

tenen Pf/icr Gotthard von Koclicii (f i 769), som
är fideikommisset Krapperups stiftare. Tillsam-

mans med sin bror hofkansleren Johan Henrik

hade denne köpt ägendomen 1734, men blef

ägare af hela Krapperup f()rst 1755, hvilket år

äfven fideikommisset stiftades. Krapperup hade

nu åter blifvit ett släktgods som det sedan 1668

ej varit, utan från detta år genom köp gått i

olika händer. Afven några uppgifter om dess

äldre öden må här lämnas.

Krapperups anor gå långt, långt tillbaka.

J^en första släkt, i hvars ägo det allt sedan

tusentalet uppges varit, var Krognos (med »örn-

flykten» — örnvingen — i vapnet). Enligt Dan-

Matsalcn (m (> A phmen).

marh Adels Aarhog X, användes ej detta namn
af släkten, som dock därmed i senare vapen-
och släktböcker betecknats. Vid 1300-talets midt
nämnes Stig Pedersen af denna släkt som ägare.
Han dog 1353 och lämnade gärden till sonen

danskt riksråd, från hvilken den
gick till hans son Stig, om hvilken en del under-
rättelser finnas. Han undertecknade t. ex. skå-
ningarnas hyllningsakt till drottning Margareta
1387, köpte Bollerups hufvudgård af Jep" Axel-
sen Thott 1 40 1 etc. Han lefde ännu 14 12. Hans
grafsten finnes i Lunds domkyrka. Arfvlnge blef
sonen Olof Stigseii, kallad »den rike». Om den-
nes tredje hustru finnes en gammal historia, att

hon sökte utge sig för att ha födt ett barn, som
dock omedelbart

skulle ha dödt och

begrafts, allt i syf-

tet att tillskansa sig

gården före sin

st)-fson Stig Olof-

sen, som likväl —
sedan bedrägeriet

med »sandpåsen»

uppdagats — blef

Krapperups herre.

Denne Stig, som
1436 blef riddare,

räknas (i »Aarbo-

gen») som stamfa-

der för den »nyere

Slaegt». Han dog
år 146 1. Äfven

sonen Olof Stigsen

(71 507)skrifversig

till Krapperup och

Bollerup. Med sin andra hustru Anna Gvllen-

stierna (I 1545) hade han sönerna Stig och Mau-
ritz samt döttrarna Anna och Pernilla. Sonen

Stig »drog af landet till Tyskland», Mauritz (f

I 550) skrifver sig, liksom s}'stern Anna, till Krap-

perup. Denna gifte sig 1 5 1 7 med Clatis Pode-

busk (f I 540) och därmed går godset öfver till

en n^• släkt. Den siste manlige Krognos-ättlingen

var Olof Mauritzen, som afled 1573 och begrofs

i Ringsteds kyrka.

Släkten Podebusk (Putbus) stammade från Rii-

gen. Efter riksrådet Claus Podebusk och hans

hustru (död efter 1 5 7 i
)
gick Krapperup till sonen

Mauritz ("j" i 593) och från denne till Clatis Jllau-

ritzen, »den rike» kallad, död på Krapperup 161 6.

Med sin hustru Sofia Ulfstand hade han sönerna

Mauritz och Henrik. Den äldste landsförvistes

1624 för åtskilliga grofva brott och dog som

öfverste i kejserlig tjänst. Den yngre blef lands-
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kommissarie på Fyen. Deras syster Margareta

gifte sig 1 62 I med Fredrik Rantzau, »general

vid fotfolket, domherre i Hamburg och en vidt-

berest och tapper herre». Han utlöste sina svåg-

rars och svägerskors lotter i gården, som efter

hans död öfvergick till hans andra hustru Ida

Skell och därpå till sonen Henrik Rantzau. Efter

Skånes svenskblifvande behölls Krapperup en tid,

men såldes slutligen 1668 (ej 1674) till fälther-

ren Jacob De la Gardies dotter Jllaria Sofia De
la Gardie, änka efter riksrådet Gustaf (labrielson

Oxenstierna, »den rödhårige ». Grefvinnan De la

Gardie var en af sin tids mest företagsamma

svenska kvinnor. Hon ägnade sig med en bland

den tidens adelsdamer sällsynt energi åt indu-

strien, återupptog Höganäs stenkolsverk — ej

osannolikt var det i detta syfte hon köpte Krap-

perup — anlade klädesfabriker, messingsbruk

m. m. vid sitt gods Tyresö i Stockholms skärgård

o. s. v. Efter hennes död (1694) ärfdes Krappe-

rup af svärsonen riksrådet Kristoffer Gyllenstienia

och dottern Mä)ia Elisabetli, änka efter fältmar-

skalken Gustaf Baner. Från Gyllenstierna och

Märta l^lisabeths arfvingar öfvergick det snart

därpå (1702) genom köp till den tyskfödde köp-

mannen Henrik Jaeob Hildebrand. Huru det

sedan gick ur hand i hand, tills det slutligen

efter växlande öden på nytt blef ett släktgods

och fideikommiss, torde vara af mindre intresse.

Som redan är omtaladt, kom det från familjen

von Kochen till den Gyllenstiernska släkten. Den
n. v. innehafvåren är den tredje fideikommissarien

i ordninren med detta namn och, då han har

trenne söner, finnes det alltså den största utsikt,

att o-odset i låno; tid skall bevaras inom denna

familj af en af våra historiskt märkligaste ätter.

Krappcrups trods är elt af de största godskomplcxen i Skåne,

ehuru splittradt på många olika häll. Godsets jordbruksfastigheter

endast i Brunnby socken, där sätesgärden (ä 3'/., intl) ligger, äro

(1908) taxerade till 1,154,800 kr., annan därvarande fastighet till

59,400 kr. I Malmöhus län äro för lifrigt inom fr)ljande socknar

delar af godset belägna: Allcrum, Bårsliif, Farhult, Fjcrrestad, Fle-

minge, Helsingborg, Jönstorp, Kattarp, Raus, Kvistofta, Välinge,

\'äsby. Det i Kristianstads län belägna godset träffas i Grefvie,

Hjärnarps, Houfs, V. Kamps och Rcbbelberga socknar. Slutligen

ligger äfvcn en godsdel i Vo.xtorps socken af Hallands län. Friherre

Gyllenstiernas enskilda ägendom i Brunnby socken är taxerad till

99,200 kr. 1 sin helhet är fideikommisset Krapperup filr jordbruks-

fastighet taxcradt till 3,296,100 kr. och för annan fastighet till 74,600
kr. Här må äfven nämnas, att det andra stora Gyllenstiernska fidei-

kommisset i .Skåne, nämligen det förut redan omnämnda Bjersgärd,

är taxeradt till 1,585,000 kr. Som en intressant belysning till den

stegring dessa ägendomar i värde undergått sedan år 1866, mä slut-

ligen tilläggas, att Krapperup detta år taxerades till 1,277,100 kr.

och Bjersgärd till endast 541,200 kr. (Totalskillnatlen mellan båda
ägcndoniarnas sammanlagda taxeringsvärde dä och nu uppgår alltså

till ej mindre än 3,147,600 kr.).

Vi kunna ej lämna Krapperup utan att ännu

en gång erinra om de.ss härliga omgifningar.

De sedan gammalt vid Kullen naturskönt lig-

gande fisklägena MöUe, Arild, Lerhamn, Nyhamn
ha börjat utveckla sig till lifliga badorter, som
den nya järnvägen Höganäs-—Mölle kommer att

ge ett ännu större uppsving. Berömda äro redan

det tjusande Arild och det mer storslagna Mölle.

Det senare besökes årligen af en mängd bad-

gäster från Danmark och Tyskland. Kanske i

en framtid här fashionabla badorter af rang

komma att växa upp. Om det är så önsk-

värdt, är dock ovisst. Den idylliska friden kring

det vackra Krapperup är nog då längesedan ett

minne.

Kattegat och Knllaberg rid Krapperup.



BARSEBÄCK
BARSEBÄCKS SOCKEN, HARJAOERS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Vitl Öresund, ej kuigt från det romantiska

Borgcby, ligger det gamla herresätet Barse-

bäck, omsusadt af friska hafsvindar. Trak-

ten är visserligen kal, men dess långa höjningar

och silnkningar, ett och annat skogsparti och de

vanligen i rik och lummig grönska inloiiddade

gårdarne l)r)'ta enformigheten. Den omedelbara

närheten till hafvet skiinker den dock dess för-

nämsta behag.

Barsebäck är nu sedan år 1767 ett Hamil-

tonskt fideikommiss, men har fordom varit i hän-

derna på de gamla danska släkterna Broek, Ulfs-

tand, Podebusk och Thott. Här har också for-

domdags funnits en borg, erinrande om Glim-

mingehus. Sedan 1889 har den dock fullstän-

digt uppgått i den moderna i hoUänsk renäs-

sansstil af den danske arkitekten Gransoiv upp-

förda slottsbyggnaden. Men före denna tid fanns

ganska tydliga spår af den gamla borgen, äfven

efter den af excellensen grefve Hamilton, vid

SkaiK

Barsebäcks sloti frän öster.
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midten af 1 700-talet utförda restaureringen, då

hufvudbyggnaden fick en tredje våning, stora

fönsterlufter och nya trappanläggningar både in-

och utvändigt. I Ljunggrens »Skånska herrgår-

dar» få vi en gan-

ska god föreställ-

ning om dess ut-

seende efter denna

ombyggnad (se äf-

ven vår bild å sid.

36). Den Burman-
Fischerska afbild-

ningen (från 1680)

(se sid. 33) visar

åter en kringbyggd

borggård, omgif-

ven af vattengraf-

var. Hufvudbygg-
naden har på bil-

den hög takres-

ning med snirk-

lade gaflar samt Grefvinnan Elsa Hamilton,

vindskupor. Denna född Wachtmeister.

anordning härrör

dock från 1 600-talet. Ursprungligen hade säkert

detta hus trappgaflar, då det antagligen för-

skrifver sig från 1 500-talets början. Materia-

let i dess murar är klufven gråsten. Vid den

af fältmarskalken Hamilton utförda restaure-

ringen nedrefvos de kringbyggda ladugårdarne,

så när som på en västlig flygel af gråsten och

tegel. Ladugårdarne förlades längre åt norr,

öster och väster om vägen, som för rakt fram

till slottet. De i väster belägna byggnaderna
ha i senaste tid ned rifvits. Af de dubbla vall-

grafvar, som omgåfvo borgen, ser man ännu i

dag spår. De yttre kanalerna skönjas nämligen

dels framför slottet, dels omkring den härliga

parken söder om detsamma med dess ståthga,

af fältmarskalken planterade almalléer.

Den moderna
slottsbyggnaden,

som tillkommit på
initiativafden förre

fideikommiss-inne-

hafvaren grefve

Adolf Gustaf Wa-
thier Hamilton, be-

står af en tre vå-

ningar hög midt-

byggnad med hö-

ga snirkelförsedda

gaflar, en likale-

des volutomgifven

frontespis åt gårds-

sidan samt murade
verandor åt såväl

gårdsplanen som
parken. Detta gan-

ska mäktiga midt-

parti omges af flyglar, så väl åt den ena som
den andra sidan framspringande tämligen breda

tvåvåningsflyglar med gaflar af samma karak-

tär som hufvudpartiets samt hvardera med ett

från långsidan framskjutande gafvelkrönt ut-

språng. Ett mindre med en balkong afslutadt

framsprång finnes ock på deras åt trädgården

vända kortsida. Kraftiga gesimser fördela hori-

sontalt de hvitputsade ytorna. Fönstren i huf-

vudvåningen ha kraftiga gafvelkrön. Sirgaf-

larne prydas äfven af ankarjärn. Parken med
sina stämningsfulla alléer, som erinra oss om

Löjtnanten

Grefve Adolf Hamilton.

Barsebäcks slott frän söder.
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skeppen i en hög-välfd gotisk dom, är berömd

för sina sällsynta trädslag. Där finnes t. ex. det

sällsynta tulpanträdet. Det monument, som här

upprests till minnet af fältmarskalken och excellen-

sen grefve Hamilton, hör likaledes till dess märk-

ligare prydnader, med en fläkt af Tancien regime

omkring sisf. Det ut-

göres af en obelisk, hvi-

lande på klot och pla-

cerad på ett postament,

till hvilket tre trappsteg

föra upp. På den i

sandsten utförda obeli-

sken är en lagerkrans

mejslad. Granitsockeln

bär följande inskription:

»Tacksamma barn haf-

va rest denna vård åt

Ciustaf David Hamil-

ton, f. i6g9, d. 1788,

och dess fru J.
H. Hil-

debrand, f. i 7 ' 7» <^1^^'

1 769. — Mvilkas minn(>

lefver — I välgörande inrättningar — För Barse-

bäcks socken». Det torde nog ej vara utan sin

sanning, att, såsom Martin WeibuU uttrycker sig,

den gamle fältmarskalkens fredliga verksamhet

nå Barsebäck burit vida bättre och gagneligare

Krafft stammande s. k. Lunda-typen (af 171 7).

Porträttet kan mycket väl härröra från Kraffts

atelier och förefaller ursprungligen tillhört ett

helfigursporträtt; i senare tid har det vid någon

restaurering blifvit väl mycket påmåladt. Biljard-

rummet prydes äfven af en del äldre porträtt,

såsom bl. a. af ett par

\
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Barsebäcks sloit före 1889

representeras

naturlig stor-

frukter än hela hans bekanta kampanj i Mark

Brandenburg år 1758.

I slottsbyggnadens nedre våning träffa vi gref-

vens förmak, biblioteket, grcfvinnans skrifrum,

biljarden, grefvcns

skrifrum, cn mindre

frukostmatsal, gilst-

rum m. m. Imi präk-

tig, luftig trappupp-

gång för upp till

öfre våningens ge-

mak: salongen, galle-

riet, matsalen, säng-

kammaren o. s. v.

Redan i den nedre

våningen möter man
mycket af värde och

intresse, och öfver

hufvud taget är må-

larkonsten på Barsebäck rikt och förnämt repre-

senterad.

I grefvens förmak upptäcka vi t. ex. ett par

holländare: en »Kärleksscen», som erinrar oss

om Gottfricd Schalken, samt ett s. k. »soldat-

och sällskapsstycke» i Dirk Hals' och Pider Cod-

dcs art. Äfven ett Karl Xlks porträtt intresserar

oss. Det är en bröstbild af den från David von

1. Sofniiii. — 2. S<iloi:_i;ri!. — 3. Matsal.

damporträtt från i 700-

talets början, framstäl-

lande medlemmar af

den engelska släkten

Hamilton, ett synner-

ligen karaktärsfullt por-

trätt af landshöfdingen

grefve W. Hamilton,

signeradt af Per Krafft

d. y. En modellstudie

(en gammal gubbe) af

fröken Hedvig Hamil-

ton, är utförd med myc-

ken verv. I samma rum
förvaras en bössa och

ett par pistoler, inlagda

med rokoko-ornament i guld och silfver, en skänk

till excellensen tiamilton af danske konungen

Fredrik \

.

Den skånske målaren Åkesson

på Barsebäck af ett hästhufvud i

lek (i grefvens skrifrum), en bild, som enligt

upj)gift tillhör den unge färgmästarens förstlings-

arbeten.

Det förutnämnda frukostrummet hyser äfven

en del äldre kon-

terfej. Ett stilleben

med en död svan

o. a. återger ett

stycke af den be-

kanta stora Snijder-

ska stillebens-taflan

på Marsvinsholm,

hvaraf en gammal
kopia äfven finnes

på Börringe.

Gå vi så upp till

hufvudvåningen, ka-

sta vi en blick på

de trappuppgången

dekorerande landskaps- och djurtaflorna af må-

lare som Z. T. Billing och fransmannen H. de

Beule.

Salongen och galleriet smyckas af konstmöbler

och taflor. Galleriet är särskildt anmärknings-

värdt på grund af sin porträttsamling. Porträtten,

framställa medlemmar af släkten Hamilton eller

med dem besläktade personer. Här' se vi t. ex.

Gästrum. [fainlkaniinar(
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fideikommisstiftåren fältmarskalken Hamilton

jämte hans gemål, hans sonson hofmarskalken

Gustaf Hamilton och dennes maka Fredrika

Bonde, båda målade af Carl Fredrik von Breda.

Hofmarskalkens

porträtt är sig-

neradt: »C. F. v.

Breda 1814»,

S^refvinnans: »C.

F.v.Bredai 809».

Båda äro typiska

prof på den var-

ma rödflammiga

kolorit Breda äl-

skade under sitt

senaste skede.

Sitt säregna in-

tresse har porträt-

tet af den för sina

konung Gustaf

III och hans hof

beskt kritiserande

memoarer bekan-

te kammarherren

grefve Adolf Ludvig Hamilton (f 1802). Det

bär följande inskription: »En upplyst och nitisk

medborgare var han, utmärkte sig vid 178g
års riksdag bland patrioterna.» I Barsebäcks

bibliotek förvaras hans till flera band uppgåen-

de dagböcker och

andra handskrif-

ter. Bland galle-

riets perlor må
äfven erinras om
en briljant pastell

af Gustaf Lnnd-
bercr, framställan-

de en af excellen-

sens mågar, Fle-

ming, medan vi

i salongen kunna

beundra ett hol-

ländskt stilleben,

möjligen af den

utmärkte Willeru

Tva//, samten ma-

donna af spansk

extraktion. Bland

salongens möbler Matsalen

Stora salongen (nr 2 å planen).

sitt konsthistoriska intresse är dock i synnerhet

porträttsamlingen på Barsebäck värd all upp-

märksamhet. —
Barsebäcks gård lär fordomdags ägts af släkten

Barsebäck, frän

hvilken det mot
1400-talets slut

öfvergick till släk-

ten Broek. Från

Lave Broek gick

gården till hans

son med Kerstin

Hög, Nih Broek,

efter hvars död
I 534 den tillföll

den rike, mäktige

Trjiid Greoersen

Ulfstand (som vi

redan känna från

Torup) genom
dennes gifte med
Nils' syster Ida

Broek (f I 53 i).

Truids rikedo-

mar ökades sedan ofantligt genom hans andra

gifte, med den ryktbara Görvel Fadersdotter

Sparre. Den borg, som redan tidigt måste upp-

stått vid Barsebäck, uppfördes dock sannolikt ej

af Truid eller dennes son A' ils Truidsen, hvilken

ärfde Barsebäck,

utan sannolikt af

släkten Broek.

Genom Nils' dot-

ter med Marga-

reta Skave, So-

fia Ulfstand kom
godset till den

rika släkten Pode-

busk, bekant från

Krapperups hi-

storia. Hon blef

nämligen gift

med Claus Mau-
ritzen Podebiisk,

som afled; på
Krapperup 1 6 1 6.

Genom dottern

Margaretas gifte

med Fredrik

Rantzau gingo

planen).

träffa vi t. ex. ett

nordtyskt skåp med delvis äkta skulpturer samt Barsebäck, Krapperup m. m. till denne. Senare

kom Barsebäck till släkten Thott, först till riks-

rådet Tage Tliott, därefter till dennes son Ove
Thott, som var gift med Fredrik Rantzaus dotter

Margareta. Ove Thotts brorson Knut Thott

en gammal stäklocka med ett magnifikt urfoder
i rokokostil. Matsalen har en gammal värdefull

italienare, »Nattvarden» af någon lärjunge till

Caravaogio. Både för sitt personhistoriska och
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köpte gården af sin slösaktige farbror. Lik-

som alla Thottska godsen indrogs den 1678
till svenska kronan, men återlämnades vid freds-

slutet. Thott sålde den sedermera först till

bröderna lians och Johan Rosenmark, men då

de visade sig insolventa, till öfverauditören Jo-
lian ]M>io^enlijelin. Dennes änka Anna Katarina

Franc gifte sig 1 7
1
7 med öfverste Lorentz

Kristoffer Stobce, en då nyligen ur rysk fången-

skap under otaliga äfvcntyr återvänd berömd
krigare, som senare blef generalmajor, landshöf-

ding, öfverkommendant i (iöteborg och dog i 756.

Barsebäck hade han dessförinnan lämnat till sin

son af första giftet Sa/nuel /\nd>-eas Stobce, som

1743 sålde det till fältmarskalken Gustaf David
Haniilton, i hvars släkt det allt sedan förblifvit.

Denne, som var gift med Henriette Jakobina

Hildebrand och genom henne förvärfvat sin för-

mögenhet, stiftade med sin hustru af Barsebäck

ett fideikommiss d. 31 januari 1767. Som vi

redan varit i tillfälle framhålla, är hans minne

på mångfaldigt sätt förknippadt med Barsebäcks.

Han afled d. r^g december 1788. Det nya fidei-

kommisset tillträddes då af sonen grefve Ihioo

Vilhelm Ilaniilton, generallöjtnant och öfverste

för l^lfsborgs regemente (f 1 800) och därefter

af dennes ende son hofmarskalken grefve Gustaf
Hamilton. Vid sin död 1854 efterlämnade denne
endast fyra döttrar, men ingen son, hvarför process
om fideikommisset uppstod mellan äldsta dotterns

man grefve M. Stenbock å hans hustrus vägnar
och grefve Adolf Gustaf Wathier Haniilton,

såsom afkomling af fideikommisstiftarens andre
son grefve Adolf Ludvig Hamilton. Genom K.
Maj:ts dom d. 21 november 1860 tillföll fidei-

kommisset denne, efter hvars död 1889 den
äldste sonen grefve Adolf GiLstaf Axel Hamilton
(född 1874) blef fideikommissarie. Sedan 1907
är han gift med grefvinnan Elsa Wachtmeister. —

Barsebäcks fideikommiss omfattar en areal af

7,190 tunnl. o. 7 kpl. och är beläget i Barse-

bäcks, Hofterups, Västra Karabys och Färings-

tofta socknar. Taxeringsvärdet å jordbruksfastig-

het är: i Barsebäcks socken 1,115,900 kr., i

Hofterujj socken 373,100 kr, i Västra Karabys
socken (Alstorp) 30,500 kr, i Färingstofta socken

(Karup) 95,000 kr, å annan fastighet: i Barse-

bäcks socken 20,500 kr samt Alstorps kvarn

5,000, kr, inalles alltså 1,640,000 kr. Patronats-

rätten till Barsebäcks och Hofterups pastorat

går alternativt mellan fideikommissinnehafvaren

och Lunds stifts konsistorium.

Monmncnlct i parken på Barsebäck.
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Efter de af Eiscf/cr utgifna Biiiiuaiiska teckningarna från i 680 återgifvas här nedan bilderna af Torup,

Krapperup, Barsebäck och Svenstorp under hänvisning till de ställen i texten där de omnämnas.

Torup (se sid. 12)

Krapperup (sc sid. 25)

Barsebäck (se sid. 34)

38
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BOROEBY
BORGEBY SOCKEN, TORNA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

En mil fran Lund lii^ger Borg-eby, luiuia-

biskoparnas fasta l)org under den katolska

kyrkans sista århundrade i Norden. Iliir,

om nå^onstädes, borde vi då kunna finna min-

nen af skånsk medeltidskultur. Och så är också

f()rhållandct. Huru svåra öden ]>orgebv ;in un-

dergått, består likväl den dag som är så pass

mycket, att vi f()rmå bilda oss en föreställning

om en liirger (iunnarsons trotsiga borg, ja, kan-

ske t. o. m. om ett än äldre fäste. De intressan-

taste b}-ggnaderna vid Borgeby föra oss därför

tillhaka till mrdeltiden. \'i lära känna borgtyper

af högre ålder och af annan karaktär än t. ex.

det förut skildrade Torup.

Men dessförinnan må några ord nämnas om
gårdens nuvarande allmänna utseende.

Borgeby ItiSO i^Buiinan-Fischer).
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En kvarts mil från hafvet, vid Löddeåns sling-

rande lopp och omgifven af den ståtligaste fågel-

rika park af urgamla bokar, almar och andra

trädslag ligga de många olikartade byggnader,

som tillsammans bilda Borgeby gård. Vägen
för igenom en port i en af ladugårdsbyggna-

derna hvilka, ehuru af jämförelsevis senare datum
(1700-talet), på gammaldags sätt bilda en fyr-

kant framför bostadsbyggnaderna. Och genom
den hvälfda portgången i den mellersta af de

tre byggnader vi då se framför oss, komma vi

in på borggården. Denna ovanligt rymliga plats

har fordom varit helt och hållet kringbyggd och

omgifven af vallar och djupa grafvar. På norra

sidan har dock ingen särskild graf behöft att

gräfvas, ty där skyddades borgen af den nedan-

för flytande ån. Af den västra och delvis af

den södra vallgrafven se vi ännu de tydligaste

spår. Men vallarne äro planerade, hus och

murar försvunna och trädalléer framdragna,

där fordom befästningar och byggnader sträckte

II

/

Situationsplan.

I. Porttortihiisei lucd

— 3. Den nu som boiiingslins använda östra

delen af södra hiiigaji. — 4. ]'dstra steii-

hnset. — 5. Börjes torn.

Porttornhusct från söder.

sig. Men än-

nu kunna vi

dock urskilja

hela denna

anläggnings

plan, och än-

nu finnas de

arkitektoniskt

värdefullaste

resterna kvar.

Platsens sö-

dra sida upp-

tages nämli-

gen af en län-

ga af tren-

ne olikartade

hus, den län-

ga, genom
hvilken vi nyss inkommo, och i gärdens nord-

östra hörn, reser sig ett ensamt torn, som sedan

gammalt går under namnet »Börjes torn». Detta

är hvad som återstår.

Se vi närmare på de

södra byggnaderna finna

vi dem utgöras af en

långsträckt tegelbygg-

nad, en våning hög,

förutom källarvåningen,

samt med höga sand-

stenssirade gaflar i öster

och väster, därnäst af ett

smalt tornartadt hus af

gråsten och tegel, tre vå-

ningar högt utom källar-

våningen, med ett fram-

språng åt söder och en

hvälfd genomgång samt

byggdt i kant med det

förra, så att dess norra

sida kommit i linie med
tegelhusets södra, slut-

ligen af ett något min-

dre stenhus, en våning

lägre än det nyssnämnda
och åt gårdsidan så fram-

ryckt, att husets gafvel-

vägg endast med en min-

dre del täcker det nyss-

nämnda husets västra

kortsida. Ytterst i väster

ligger ett i modern tid

tillkommet uthus. De
båda nämnda två- och

tre-våningsbyggnaderna

äro uppförda af gråsten,
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sandsten och tegel. Ursprungligen ha de byggts
af föga regelbundna stenblock, men senare, vid
olika tillfällen, tillbyggts och restaurerats i tegel,

så att t. ex. det mellersta huset nu mer åt söder
och väster ofvan

grunden visar u-

teslutande tegel-

ytor.

Den långa tegel-

byggnaden stam-

mar från 1 600-

taletsmidt. »Bör-

jes torn», som
öfver en närapå

kvadratisk plan

reser sig fyra vå-

ningar i höjden,

skall enligt tradi-

tionen vara ett

verk af ärkebi-

skop Birger Gun-
narson." Dess

nuvarande utse-

ende härrör lik-

väl från Ucloo
Porttornhiisct och östra dt U n af södra längan, sedd från söder.

envåningshus, som vi se å Burman-Fischers af-

bildning (se sid. 39) af Borgeby, och af hvilket
vid en för någon tid sedan företagen gräfning
grundvalarne anträffats. Å västra sidan sträckte

sig fordom en-

dast en vall och
en mur. Den
nämnda afbild-

ningen återger

gården omkring
1680. Den var

då i ett illa tiU-

tygadt skick efter

Karl XI:s danska

krig, hvarunder

Borgeby den 8

maj 1678 brän-

des och plundra-

des af en dansk

ströfkår. Det till-

hörde visserligen

den dansksinnade

Otto Lindenow,

men hade beslag-

tasrits af den sven-

Zettcrvalls restaurering år 1870. Ofver ingången

läsa vi:

Ar JS^'^' iip^/indl a I Jyii-orr (ik 11 iiaissoji,

Arkcbisko/y i Lund. Aterstäldt och förskönadt af
o)r/7'c Carl Wachtnicistcr, Svensk! och norskt stah-

råd lör n/likes

ärenden, är i<Syo.

Mot »förskö-

ningen» ha vi

dock alla skäl att

ställa oss skep-

tiska.

Af de nu niimn-

da husen använ-

des endast det

långa tegelhuset

som corps de

logis. De öfriga

brukas som vist-

husbodar, bagar-

stuga, brygghus,

mangelbod, tork-

vindar o. s. v.

Det f()rsvunna

af borgens forna

byggnadskom-
plex utgöres af en envåningsbyggnad mellan »Bör-

jes torn » och södra längan - - den nedrefs på 1 860-

talet— samt likaledes å norra sidan af ett mindre

Västra stenhuset i sudiu lanijun. l iäii ^drdssuiun

* Arkfhiskc 1497 — 1519.

ska kronan och fått svensk besättning. Snart

nog återställdes dock gården, då det norra huset

lär ha jämnats med marken. Ofvan portingången

är å södra sidan årtalet i 708 anbragt i smides-

järn och därunder likaledes ett årtal, nämligen

1826, båda syf-

tande på ett par

restaureringar.

Vid den förra

fingo säkerhgen

den södra län-

oans hus det ut-

seende de äga

ännu i dag. Från

denna reparering

stamma sannolikt

bl. a. de båda äld-

sta husens tak-

stolar. Men ge-

nom dessa stän-

diga växlingar är

det dock alltid

något, som be-

varats tämligen

konstant och som
tillåter oss draga

rätt vidtgående slutsatser rörande det ursprung-

liga Borgeby. Det är framför allt det »meller-

sta stenhuset» eller »porttornhuset», som det också

kallas, jämte det mindre i väster tillstötande
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Porttornhuset från norr.

byggnaden. Det i senare tid så förvanskade ärke-

biskop Birgers torn har äfven det sin betydelse,

och särskildt dess källarvåning är ännu af gifvet

arkitektoniskt intresse.

Den inbördes åldern mellan dessa tre bygg-
nader är kanske ej så lätt att fixera. Brunius

antager, att de samtliga stamma från ärkebiskop

Birgers tid, d. v. s. från slutet af 1400-talet och

början af 1 500-talet. Men Borgeby var långt

dessförinnan en gård under den ärkebiskopliga

stolen i Lund och, så vidt vi kunna döma, redan

på 1400-talets midt relativt starkt befästad, ja,

namnet Borgeby förekommer redan 1374 och
anger, som det synes, en befästad ort. År
1452 belägrades det, intogs och sköflades af Karl
VIII Knutsson under dennes bekanta härjnings-

tåg i Skåne. Det är ju alls ej omöjligt, att vissa

delar af detta Borgeby ha uppgått i ett senare.

Fasta stenhus läggas ju ej så lätt i aska. En
blick från gårdssidan på den södra längan säger

oss genast, att, om vi tänka oss det mellersta

stenhuset isoleradt samt utan framsprång och
portgenomgång, få vi en borgtyp, som påminner
oss om Glimmingehus, fast mindre och enklare.

En mer begränsad anläggning får väl vidare

anses gå i tiden före en mera vidsträckt; i ett så

omfattande komplex, som Borgeby blef, måste

en ursprunglig »kärna» finnas eller ha funnits.

Vare sig vi studera den Burman-Fischerska af-

bildningen eller gårdens nuvarande utseende, få

vi det bestämda intrycket af, att denna kärna

måste vara »porttornhuset». Ensamt för sig

bildar detta ett värnkraftigt »fast hus» af tillräck-

lig storlek att — i sitt ursprungliga skick —
kunna hysa en någorlunda manstark besättning.

»Börjes torn» kan aldrig med sitt knappa om-

fång och sina tunna, bräckliga tegelmurar varit

afsedt att bilda hufvudvärnet. Det har uppförts

som ett vakttorn, ej minst för att kunna speja

öfver Löddeströmmens lopp, bort mot det när-

belägna hafvet. Det förefaller mig äfven som om
delar af »porttornhuset» mycket väl kunna gå
tillbaka till tiden /öre Karl Knutssons angrepp.

Granska vi muren åt gårdssidan upptäcka vi till

höger om ingången en skarf, som går nerifrån

och ända upp till takfrisen. Antagligen ha vi

här resten af ett ursprungligen kvadratiskt port-

torn, som utvidgats åt öster vid något tillfälle,

troligen under biskop Birgers tid. Vid 1 500-

talets början har därjämte det andra stenhuset

med sina präktiga, nu försvunna hvalf, af hvilka

dock märken finnas, uppstått. Väggstöden erinra

om dem i källaren till »Börjes torn».

Vid midten af 1 500-talet, då Hans Spegel

innehade gården, har sedan en grundlig om-
byggnad företagits, som gifvit porttornhuset dess

Börjes torn.
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nuvarande utseende. Karaktäristiskt för denna

ombyggnad är husens öfre afslutning. Ofvan

en hålkälad list äro å det större huset, inbe-

gripet framsprånget, tvenne rader, å det mindre

huset en rad breda, låga hvitputsade insänkta

bågar anbragta* Gafvelröstena äro nu mer släta,

men ha naturligtvis fordom haft den vanliga

trappgafvelformen. A porthusets yttre sidor är

för öfrigt något ofvan murens halfva höjd en

hvitputsad rundbågsfris dragen. Ofvan porten se

vi spåren efter en dörröppning, afsedd för försva-

ret, rienom densamma kunde nämligen stenar,

stockar, sjudande beck utkastas öfver en anstor-

mandc fiende. Framför porten drogs emellertid

vindbryggan upp,

om ett dylikt anfall

befarades. Märken

efter dess anord-

ning se vi där än-

nu. I portgängen

finner man på båda

sidor trånga dörr-

öppningiir. Af de

tre till höger föra

tvenne in till ett

par ytterligt smala,

trånga rum (omkr.

I m. breda), som
enligt traditionen

skola varit fängel-

ser. Det ena är

mörkt, det andra

endast upplyst ge-

nom en liten glugg.

Den tredje dörren för ned till ett stort, till hälften

underjordiskt rum, täckt af ett bredt spetsbågigt

tunnhvalf. Man har ansett, att det användts som

kök. I östra gafvelväggen se vi spår af eldstei-

den. Afven å portgångens västra sida ligga ett

par små tunnhvälfda rum, men därjämte en smal

vindeltrappa, som leder uppåt, men äfven har

sin forsättning nedåt, ehuru å båda hållen af-

bruten. Det säges, att den utmynnar i en under-

jordisk gång, som skulle föra till »Börjes torn».

Det senare" är f(\ga tänkbart. Vid gräfningar å

gårdsplanen ha inga lämningar påträffats. Har

trappan då fört till någon underjordisk skatt-

kammare, där ärkebiskoparna dolde sina kleno-

der eller har den Icdt till en gång, som utmyn-

nat på andra sidan den närmaste kanalen?^ En-

dast en närmare undersökning kan afgöra frågan.

Gångens riktning är emellertid sydösdig. Den

för under porthvalfvet, och i det yttre af de små

Hunna Larsdottcr Norlind.

* Vi sc cl<'in :iiitvil(I;> ii fvni ^ lUiitiian-Fiscliois nrbiUliiini;.

rummen öster om hvalfvet märka vi en öppning

i golfvet, som har förbindelse med gången. Tro-

ligen för den under kanalen och har varit afsedd

som en sista nödfallsutväg. Tegelförbandet visar

hän på 1 500-talets midt.

Från gårdssidan sedt, ger, som redan antydts,

porthuset en betydligt lifligare föreställning om
sin ursprungliga karaktär. Här består muren

ända till rundbågsfrisen af groft tillhuggna sten-

block i rikligt murbruk. Endast i östra hörnet

regelbundet tillhuggna stenar. Den omnämnda
skarfven är tydligt märkbar. Fönstren äro små
och oregelbundna. De tidigaste ha varit rund-

hvälfda. En brant stentrappa af tämligen sen här-

komst leder upp
till den trånga in-

gången. Högt of-

van denna finna vi

en i försvarssyfte

anbragt, nu igen-

murad öppning;

likaledes öfver por-

ten en dylik, fast

mindre. Ej en

tillstymmelse till

någon dekorativ

konstform möter

oss, med undan-

tag af bågfrisen

och listerna högst

upp. Det inre er-

inrar oss nu mer

föga om det ur-

sprungliga. I mu-

rarne ser man än här och än där spår efter

äldre fönster och skottgluggar. I det mindre

stenhuset, som är starkt restaureradt, är det sär-

skildt fragmenter af ett par väldiga korshvalf,

som intressera oss. I källarhvalfven i »Börjes

torn» finna vi deras motsvarighet. Källaren

täckes där af fyra äkta gotiska korshvalf, hvil-

kas ribbor udöpa i enkla knektstöd och midt 1

rummet i en pelare med ett originellt kapitäl

af huggen gråsten. Ljuset silar in genom smala

fönsteröppningar och framkallar en stämnmgs-

full halfdager under de vackra hvalfven.

Vända vi oss sedan till den betydligt senare

södra tegelbyggnaden, som nu hyser den egent-

liga bostadsvåningen, böra vi först fästa vår upp-

märksamhet vid den af ett präktigt tunnhvalf

öfvertäckta källarvåningen, hvaraf större delen

upptages af köket. De djupa fönsternischerna

visa oss murarnes mäktiga dimensioner.

Våningsrummen äro inredda med synnerlig

smak. Den moderna tiden har på dem satt sin

Konstnären Ernst Norlind.
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prägel. Det upptagande af äldre allmogemotiv,

som kännetecknar en riktning i nutidens möbel-

konst, återfinna vi här i smakfulla former. Den
hvita salongsmöbeln visar den förenklade rokoko-

stil som, mer eller mindre nationaliserad, kan man
säga, framträdde i de nordiska länderna. Och
väggarne smyckas, som vi också kunna vänta,

till stor del af målningar och gravyrer af husets

herre, Ernst Norlind, hvars konst och författar-

skap äro vida skattade. Det helas arrangering

vittnar dock om hans gemåls, fru Hanna Noj--

lind, finbildade sinne och konstnärliga intressen.

Diktare och konstnärer komma äfven ofta som
gäster till det vackra, stämningsfulla Borgeby,

och bläddra vi i

minnesboken på sa-

longsbordet, skola vi

där träffa många
på litteraturens och

konstens fält beröm-

da namn under dik-

ter eller i obunden
form nedskrifna re-

flexioner eller konst-

närligaimprovisatio-

ner i bild. —
Borgeby ägarehi-

storia går långt till-

baka. Jag skall dock
ej här inlåta mig

på de dunkelhöljda

tider, då godset kom
under den lundensi-

ska ärkebiskopsstolen. Det skedde redan vid

1400-talets början. Den ärkebiskop, som mest
bundit sitt namn vid detsamma, är Birger Gun-
narsson, den siste store prelaten, om hvilken det

sades, att ingen biskop med så ansenligt följe

ridit genom landet.

^
Reformationen förde Borgeby till danskakronan.

Ar 1540 bortförlänades det till den ryktbare
Malmö-borgmästaren Jörgen Kock. Den förste

ägaren under den nyare tiden är dock Fredrik ll:s

f. d. kammarjunkare Hans Spegel, som säkerligen
var den, som gaf porttornhuset dess nya gestalt.

Den 2 april 1559 fick han Borgeby och Lödde-
köpinge på lifstid i förläning, men redan 1563
utfärdade konungen till honom köpe- och skötebref

på hela ägendomen. Spegel var tvenne gånger
gift, först med Katarina v. Ahlefeld, som dog i 582,
sedan med Hillebora Lindenow. Han dog 1592
och ligger tillika med sin första gemål begrafven
i Borgeby kyrka. Å södra yttersidan af denna
alldeles invid gården liggande kyrka är en hög
grafsten inmurad, hvars ganska väl arbetade re-

liefer på tidens stiliserande manér framställa

Hans Spegel i sin riddarerustning samt hans

första fru. Stenen är huggen före Katarina v.

Ahlefelds död. Efterlefvande ha ej bekymrat
sig om att inhugga dödsåren.

Spegel hade redan 1589 sålt Borgeby till

Hans Lindeiwa', konungens befallningsman på
Hindsgafvel och gift med Margareta Rosencrantz.

I den Lindenowska släkten stannade gården i

mer än hundra år. Under den kritiska perioden

vid 1 600-talets midt ägdes den af Otto Ottosen

Lindenow och Elsa Maltcsdotter Jnel. Lindenow
blef visserligen svensk adelsman, men förblef

sin förra öfverhet trogen och inlät sig i stämp-

lingar, som 1678
förde till hans fängs-

lande. Det var sam-

ma år som Borgeby
brändes af danskar-

ne. År 1 68 1 utflyt-

tade Lindenow till

Danmark och dog

1697 på Eriksholm

på Seeland, efterläm-

nande endast tvenne

I

döttrar, Anna So/ja
' och Viveka, som ärf-

de hans ägendomar.

Den förra nämnes re-

dan 1687 som äga-

rinna af Borgeby.

Salongen. - Ar 1 704 gifte hon
sigmed hofkansleren

Vilhelm Julius Coyet. De afledo barnlösa, omkring
samma tid (1709), hvarefter godset öfvergick till

systern \'iveka, gift med Hans Ramel. Dessas
dotter Brita blef gift med den redan vid Trolle-

holm omnämnde öfverstlöjtnanten Fredrik Trolle,

hvarigenom gården kom i denna driftige mans
händer. Hans byggnadslust kom äfven här att

visa sig, nämligen i uppförande af de sohda
ladugårdsbyggnaderna. Efter dennes död (1770)
finna vi dottern den kraftfulla grefvinnan Viveka
Bonde, hvars historia ju mest är förknippad med
Trolleholms, äfven som Borgebys härskarinna.

Hennes sonson grefve Gustaf Trolle-Bonde ( » blinde

excellensen») sålde 1809 gården till sin faster,

grefvinnan Fredrika Brita Hastjer, från hvilken
en stor del af parkanläggningarna säges stamma.
Efter hennes död (18 14) delades Borgeby mellan
döttrarne Brita Sofia, som 1 8

1 9 gifte sig med
sedermera öfversten Carl BergenstnVile'^ samt
Gustafva Margareta, gift med kaptenen Otto

Ramel. De förra bebodde gården. Det är till

minnet af Brita Sofia Hastfer en sörjande make
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reste den vackra minnesvården i parken. Dess

inskription börjar med dessa talande ord. »Du
kalla marmor förvarar minnet af ett varmt hjärta,

som älskade och älskades» — — — Med sin

mossbelupna urna verkar det hela som en liten

stämningsfull dikt från gamla tider.

Godset öfvertogs därefter af systern friherrin-

nan (iustafva Margareta Ramel, som afled 1859.

Arfvingarna sålde godset till direktör Ekeustecn

och landtbrukaren Clausen, hvilka frånsålde

många hemman, hvarefter hufvudgården 1861

köptes af utrikesministern grefve Carl WacJit-

meister för 220,000 rdr. Från hans son grefve

Axel WacJiimeister öfvergick det senare genom
köp till godsägaren Larsson, hvars dotter efter

dennes död blef gårdens ägarinna. Det är hon,

som på egen hand förstått bringa den upp till

den höga kultur, som för närvarande utmärker

densamma.
Borgebys areal uppgår nu till 275 har och

taxeringsvärdet är för år 1909 enligt lämnad

uppgift 287,300 kronor.

4 5



BÖRRINOEKLOSTER
GUSTAFS SOCKEN, VEMMENHÖGS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Börringekloster hör till de vackrast belägna

af de större skånska egendomarna. I Syd-

skåne vid järnvägen mellan Malmö och

Ystad träffa vi det historiskt berömda godset

i ett kuperadt moränlandskap, där fördjupnin-

garna gifvit anledning till insjöar, af hvilka några

ännu finnas kvar,

och som tillsam-

mans med åter-

stående boksko"-ar

ge trakten en så

pittoresk och om-
växlande karak-

tär, bjärt afvikande

från hvad vi möta
i närheten, på de

längs kusten lö-

pande järn na, skog-

lösa slätterna. Vid

den största af de

nämnda sjöarna,

Börringesjön, lig-

ger Börringe sä-

tesgård, på en

plats, som fordom
synbarligen varit

kringfluten. Ännu i dag kallas höjden, där
herrgården är belägen, »ön» af traktens folk.

Det i äldre handlingar förekommande namnet
»Byrdingo» talar ju äfven härför. Sjöns och
gårdens namn ha troligen också något att göra
med benämningen på den fordom befästade

Grefve Corfitz Beck- Friis.

udde, »Borren» (d. v. s. borgen), som skjuter ut

i sjön strax söder om gården. Man ser där

ännu lämningarna af en lång och hög vall. Utan
tvifvel har denna redan i förhistorisk tid upp-

förts af befolkningen som skydd i ofredstider.

På den s. k. »ön» anlades emellertid sanno-

likt redan på i i oo-

talet ett nunneklo-

ster af benedikti-

nerorden. Då trak-

ten tillhörde dan-

ske konungen så-

som hans jaktmar-

ker, grundades det

troligen af någon
konung. Att det

förlagts på konun-

gens mark, fram-

går af den omstän-

digheten, att klo-

stret sedan upplåts

som län åt perso-

ner, i hvilkas skyl-

digheter det in-

gick att under-

hålla klostret och
dess invånare. Klostret var helgadt jungfru

Maria. Den gamla traditionen, att det en tid

äfven varit munkkloster, har bestyrkts genom
den i våra dagar af landsarkivarien Lauritz

Weibull påvisade omständigheten, att det under
en kortare tidrymd varit birgittinerkloster och

Grefvinnan Ebba Beck- Friis,

född Reenstierna.

46



BÖRRINGEKLÖSTER

således samtidi_L,4 hyst manliLja och kvinliga med-

lemmar. Bland klostrets liinsmän under den

senaste katolska tiden finner man äfven den be-

kante Sören Norhy, som dock 1 5 1 8 utbytte

det mot Visby slott och län.

Då klostren med reformationen sekulariserades,

fann man sig dock nödsakad att skonsamt be-

handla nunneklostren. Länsmannen Kund Giedde

måste sålunda 1551 förpliktiga sig att vid Bör-

ringe underhålla de där kvarvarande nunnorna.

Ar 1582 öfverlilmnades förläningen åt den rykt-

bara fru Gö)-vcl /uidrrsdo/Zcr S/^anc, hvars historia

vi känna från Torup. Lhider hennes tid byggdes

Börringe sockenkyrka, af hvilken ruiner ännu

finnas vid Norra Börringe by. I lon afled på
Börringe 1605 efter att tid efter annan ha öf-

verlämnat sina stora egendomar till l""ri,'drik 11

och Kristian IV.

Bcirringc jämte l.undagård. Dalby, Ilerrevads-

kloster och I jndholm indrogos därpå till Malmö-

hus län, som gafs till den likaledes från Torup

bekante Sivcrf Gnibhc till Ilofdala (j 1636).

Senare gick förläningen till de mäktiga Tliot-

tanic på blriksholm, Tage Ottesen och dennes

son Otte lliott. Den förre, Sofia Brahes son och

en af tidens mest framskjutne danske män, afled

på l)(")rringe den 14 febr. 1658, dit han, som

det beskrifves, vid sitt insjuknande på l^riksholm

skyndade för att få dö på sitt län, enligt den

tidens uppfattning hederligare än på sin egen

gård.

Med den nya tingens ordning, som med Skånes

afträdande till Sverige inträdde, finna vi Börringe-

kloster sedan som svensk kronodomän, hvilken

bortges som liin, utarrenderas och slutligen för-

sälj es.

Den förste svenske innehafvaren blef Karl X
(iustafs naturlige son Gustaf Karlsson, som
1659 fick Börringe med Lindholm som dona-

tion, 1674 som grefskap. Denne vistades nästan

ständigt utom landet i fransk, svensk och slut-

ligen holländsk krigstjänst. Sitt grefskap för-

lorade han vid reduktionen samt dog 1 708 på
slottet Ter I loorne i Friesland. Efter att någon

tid innehafts af Skånes generalguvernör Gustal

Otto Stenbock lämnades det 1682 som pantlän

till grefve Otto Vilhelm Könis^^sniark, men indrogs

ån}-o 1686, då åt Königsmark i utbyte gafs

amtet Wollin.

Sedermera utarrenderades egendomen. Bland

arrendatorerna n;imna vi öfverste Karl Gyllen-

pistol, som lät nedbryta de kvarstående ruinerna

af klostret, samt Maonus Stenbock, hvars gref-

vinna under Stenbocks fångenskap hade mycket

bestyr med äfven denna egendoms skötsel, såsom

af bevarade bref framgår.

Sludigen köptes den 1721 af öfverkommis-

sarien Erasmus Clcve, hvilken elfva år därefter

sålde den till borgmästaren Josias Heo^ardt i

Malmö.
Kort därefter blef Börringekloster hvad det

aldrig förut hade varit, nämligen ett aristokratiskt

släktgods, och denna egenskap har det ännu i

dag bevarat. År 1745 går det genom köp öfver

till sedermera riksrådet grefve Jocliim Bcck-Friis.

r:)enne tillhörde den gamla danska släkten Beck

och var son af majoren Corfitz Ludvig Beck-

Friis på Bosjökloster samt sonson af Lave Beck

och den ryktbara LeonoraChristinas dotter Leonora

Sophie Ulfeld. Efter sin äldre broder Jochim Beck-

Friis, som i 733 kommit i besittning af de stora

Friis-ska fideikommissgodsen Hevringholm,Tuus-
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Börringekloster från nordvest.

trup och Essenbeck i Jutland samt erhållit till-

låtelse att upptaga Friisarnes namn och skölde-

märke, hade Corfitz Beck i 74 i erhålUt nämnda
fideikommiss. Dessa danska egendomar gingo

därefter till hans son, den ofvannämnde Jochim
Beck-Friis, som 1782 fick den danske konungens
medgifvande att sälja dessa gods och öfver-

flytta fideikommissrätten på till värdet mot-

svarande gods i Sverige. Dessa svenska gods
blefvo Fiholm i Södermanland och Börringe-

kloster i Skåne. Den svenska regeringens stad-

fästelse på utbytet gafs först 1791. Jochim
Beck-Friis, som var en nitisk, dugande man och
konungafamiljen varmt tillgifven, blef riksråd

1769, friherre 1770 och excellens 1772, grefve

I 7 7 I . Grefvebrefvets (af i 79 1
) bestämmelser äro

särskildt anmärkningsvärda. Däri stadgas, att

»denna grefliga värdighet må sträcka sig till

hvarje tillkommande ägare af detta grefskap, i

den ordning fideikommissförfattningen utsätter».

Därigenom blef fideikommisset ett slags gref-

skap, och torde det varit Gustaf III:s mening att

skapa flera sådana grefskap i likhet med hvad
förhållandet ännu är t. ex. i Danmark.

Riksrådet Beck-Friis var gift med friherrinnan

Vilhelmina Stael von Holstein och hade en son,

som afled i späd ålder. Fideikommisset gick
därför vid excellensens död 1797 öfver till hans
bror generalmajoren grefve Cor/ifz Ludvio; Beck-
Friis på Bosjökloster, som dog redan följande

år. Fideikommissarie blef då dennes äldste son
hofmarskalken grefve Corjitz L7idvig samt där-

efter son efter son i tre generationer: kammar-
herren grefve Corfitz (1834— 1870), kabinetts-

kammarherren grefve Corfitz Augustin (1870

—

1897) samt den nuvarande innehafvaren grefve

Corfitz Christian. Den sistnämnde är gift med
Ebba Reenstierna samt har flera söner. -

—

Naturhgtvis väntar man sig, att å ett gods

med sådana anor som Börringekloster några

byggnadsrester vare sig från medeltidsklostrets

eller det senare världsliga, kungliga länets dagar

borde finnas, minnande om det stolta förflutna.

Men så är ej fallet.

En fullkomligt modern, hvitputsad trevånings-

byggnad jämte ett par flyglar, visserligen med
det härligaste läge vid den vackra sjön, är hvad

vi numera träffa. Ej ett spår af klosterbygg-

naderna. Det är sannolikt, att klosterkyrkan redan

på 1580-talet raserades, när Görvel Fadersdotter

byggde Börringe nya sockenkyrka, som i sin tur

fick vika för den af riksrådet byggda Gustafs

kyrka. Efter fru Görvels död synas boningshus

och ladugårdar åtminstone delvis fått förfalla,

ty 1 6 10 ålägges Sivert Grubbe bygga en ny

ladugård i stället för en gammal och förfallen,

och 1688 nedrefvos tre alnar höga ruiner efter

klostret. Men ännu 1691 kvarstod ett gammalt
stenhus, som af befolkningen kallades »Norrby»,
enär Sören Norby ansågs ha uppfört det. Man
vet, att Karl XI tillät, att huggen sten från de

gamla byggnaderna vid Börringekloster finge

tagas för uppförandet af Caroli eller tyska kyr-

kan i Malmö, hvarmed väl afsågs de nyssnämnda
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resterna. Kyrkan började byggas 1686 och in-

vigdes 1693.

Framför karaktärsbyggnaden striicka sig mot
öster två långa af tegel byggda längor, den norra
en stallbyggnad,

den södra en f. d.

ladugårdsbygg-

nad. En vagns-

bod i söder och

ett med den norra

längan samman-
hängande ridhus

utgöra rester af

en tegelloge, som
mot öster be-

gränsat gården.

I den först-

nämnda af dessa

åtminstone till

stor del på i 600-

talet uppförda

längor ingå mån-

ga stora, tilmli-

gcn kantncHta,

huggna stenar,

hvilka säkerligen

förskrifva sisf från klostret,

enda

-i

O,TT'- I

Saloiwcn

synliga

Dessa voro då de

minnena af klosterbyggnaderna.

Men under jord finnas ännu rester, särskildt åt

sjösidan, hvilka vid gräfningar påträffats.

1 )å riksrådet

Ijcck-rriis 1 763
uppförde det nu-

varande slottet,

fanns på samma
I)lats endast tre

korsvirksbvirir-

nåder som bo-

ningshus. .Slotts-

byggnaden upp-

fördes af tegel i

tvenne våningar

med ett brutet

tak med fall åt

alla sidor. Den
()fre delen täcktes

med kopi)ar, den

nedre med tegel.

Dessutom b\gg-

des två fria cn-

våningsflyglar. b"n ännu befintlig inskription i

sandsten ofvan ingångsporten erinrar om dessa

byggnaders tillkomst: »Upbygt år 1763 af

landshöfding jochim Beck-Friis och dess fru

friherrinnan Sta('l v. i lolstein.» Ett senare

tillägg: »Påbyggdt 1873 af C. A. B. och C. N.»
syftar på en af grefve Corfitz Augustin Beck-
Friis utförd ombyggnad. Han påbyggde näm-
ligen hufvudbyggnaden med en våning och lade

där ofvan ett

obrutet tak, täckt

med rödaktig,

skifferartad häl-

leflinta. Södra
flygeln samman-
bands med huf-

vudbyggnaden,

och båda flyg-

larna påbyggdes
en våning. Ty-
värr borttogs ge-

nom denna af ar-

kitekten Frohm
utförda restaure-

ring helt och hål-

let slottsbvgg-

nadens stilfulla

I 700-tals-karak-

tär, den vi dock,

tack vare en sam-

tidigt med dess

tillkomst utförd teckning af grefvinnan Beck-

Friis, född Sta('l von Holstein, äga någon känne-

dom om, liksom genom bilden i Ljunggrens

» Skånska I lerregårdar -

.

I det inre

kunna vi gläd-

jas åt flera dyr-

bara konstskat-

ter, många gam-
la vackra konst-

möbler af hvil-

ka en stor del

förut varit på
Fiholm i Söder-

manland.

Igrefvensskrif-

rum vill jag t. ex.

fästa uppmärk-

samheten på det

eleganta svart-

lackerade skrif-

bordet i rokoko.

Salongen. som tillika med
det vackra skrif-

t}-get af silfver anses ha varit riksrådets tillhörig-

het.

litt särskildt konst- och kulturhistoriskt värde

har en här befintlig smörbytta, som kallas »Axel

Oxenstiernas smörbytta > och stammar från det
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forna Oxenstiernska godset Fiholm. Att döma
af dess utskurna ornering med bladslingor i en

nästan romansk stil torde den vara mycket gam-

mal, minst från 1 500-talet. Så länge fortlefde

de gamla formerna. Skrifrummet träffa vi i

bottenvåningen. Strax intill ligger biblioteket,

bildadt af tvenne rum,

förenade genom en bred

hvalfbåge. I den värde-

fulla boksamlingen äro

äfven rester af riksrå-

dets bibliotek. I sam-

band med biblioteket

böra vi äfven nämna
det i flera afseenden

värdefulla arkivet, som
innehåller handlingar

rörande släkten och dess

gods samt äfven en del

rariteter.

Vi niiniiia bl. a. brcf från Kri-

stian IV, Leonora Christina, Corfitz

Ulfcld, Jockum Beck till (iladsax. Hörnrummet
från kejsarinnan Elisahctli af Ryss-

land till kronprins Adolf J->edrik (från 1 743) med lyckönskningar till hans
svenska tronfciljarskap, frän Adolf Fredriks syster Elisabeth till honom
själf, koncept till bref från Adolf Fredrik till ryska kejsarinnan samt
från Adolf Fredrik till systern, båtla daterade 1744, två bref från Peter,

Rysslands tronföljare, till Adolf Fredrik, Karl X Gustafs resolution
riirande Corfit/, Ulfeld, att han i Danmark skulle restitueras till värdig-

heter och gods, hvarom särskild klausul intogs i Roskildefredens traktat.

grefvinna skildrats af GtLstaf Lundberg i ett par

charmanta pasteller*, medan Karl Fredrik von

Lircda tolkat brorsonens, hofmarskalken Beck-

Friis, och hans grefvinnas drag i ett par bilder,

i hvilka röjes reflexen af den stora engelska

målarkonsten vid 1 700-talets slut.

Ofvan en gustavi-

ansk byrå, å hvilken

bland annat står en så

dyrbar klenod som en

så kallad Nautiluspokal

af ypperligt arbete från

1 600-talet, hänger en

stor tafla, ett stilleben

med dödt villebråd,

hvaribland en svan med
utbredda vingar och

nedhängande hufvud

intar en framskjuten

plats. Den erinrar oss

genast om Frans Snij-

ders' dekorativa, färg-

lysande stillebensmålen.

Bland den nedre våningens rum böra också

uppmärksammas
ett par gästrum

med bevarade

målade tapeter

från 1 700-talet.

Dylika tapeter

med landskaps-

skildringar och

figurscener ha
fordom funnits

i de flesta rum.

Skonsammare
har man varit

mot en del vackra

ännu befindicrao
Rörstrands-kakel-

ugnar.

En trappa upp
hgger hufvud vå-

ningen, hvars gemak smyckas af många dyrbara
och intressanta konstföremål. Från riksrådets da-
gar förskrifver sig flertalet af de antika möblerna.
Så är t. ex. förhållandet med salongens ofusta-

men torde vara endast en gammal god kopia, i

hvilken urbildens färgkraft dock betydligt dämpats.

Äfven i det bredvidliggande förmaket finner man
vackra möbler i rokoko och gustaviansk stil, hvilka

tillhört riksrådet. Porträtt af fideikommissarierna

med grefvinnor från och med hofmarskalken till

och med den nu-

varande innehaf-

varens far och

mor äro här upp-

satta. Antagligen

är fonas Forslund

upphofsmannen
till konterfejen

af hofmarskalken

och hans fru.

Glömmas böra ej

heller de tre land-

skapsbilderna,

däribland en vy

af Gripsholm, af

Per Gusiaf von^

Heidecken, som
bekant, en af

den Fahlcrantz-

Så komma vi in

helgadt anorna.

ska landskapsskolans anhängare,

i hörnrummet åt norr, som är

Sergels marmorbyst af riksrådet, gifven med den
aplomb och skulpturala vältalighet, som karak-

vianska möbel i hvitt och guld, den gustavianska täriserar de Sergelska porträtten, gläder här vårt
spegeln därstädes och andra. Riksrådet i riks-

rådsdräkt med serafimerkedja har tillika med sin
* Kopior i olja af Lundbergs ordinarie kopist Jakob Björck fin-

iifven i samlingen.
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Hörringeklosler. Efter en teckning Jiun 1760-talet.

öi^a. V.n hel rad släktporträtt i mindre format vitt-

nar om innehafvarens pietet. l)land dem finnes ett

konstverk af hci^sta ranj^, j)orträttet af Jockum lieek

till (iladsax (en kortare tid Torups ägare), hvilket

vore fullt värdigt en Toboirh. I hvarje fall är

dess upphofsman en af Frans I lals och I laar-

lem-skolan influerad mästare. Hans hustrus, Else

(irubbe, porträtt är ett sirlii^t utfr)rdt miniatyr-

I)orträtt af en samtida, men en äldre riktnini;"

tillhörande konstnär. ( )m den Ijeckska skiktens

förbindelse med det danska

konungahuset erinra oss

brcistbilderna af Christian IV

och Kirstine Munk. Afven

den till hufvudvånin^^en h«')-

rande matsalen erbjuder åt-

skilligt af intresse, så t. ex.

ett par stora präktiga ba-

rockskäp, af h\-ilka det (Mia

har ornerade pilastrar, och

annat, en ståklocka frän ro-

kokotiden med ett j)raktfullt

skul[)teradt urfoder och spel-

verk pä strängar, och bland

porträtten fästa vi oss särskildt vid bilderna af

Corfit/c Ulfeld och Leonora Christina. Det är ej

utan, att man i den lysande ädlingens drag kan

skönja nägot för hans karaktilr betecknande.

Slottet från sjösidan.

Afven i många andra af slottets rum kunna
vi påträffa värdefulla möbelföremål, särskildt ma-

hognym<)bler från den senare tyngre empire-

stilen på 1830—4 o-talen, liksom intresseväckande

alster af bildkonst, t. ex. i grefvinnans skrifrum

en tafla, framställande aposteln Petrus af någon

af Caravaggios efterföljare. Afven dyrbara gobe-

liner från 1600-talet med skogslandskap •

—

skogslapeter» l)ruka de kallas — som förut

varit på Fiholm, finnas nu på Börringekloster.

Men vår korta skildring

få vi begränsa till det sagda.

Börringeklosters fideikom-

miss är enligt lämnad upp-

gift, 1909 taxeradt till

2,550,600 kr., och arealen

är omkring 5,000 hektar,

däraf omkring 3,350 hektar

åker och äng, 800 hektar

bok- och annan löfskog, 250

hektarbarrskogsplanteringar,

600 hektar sjöar och oupp-

odlade torfmossar. De sena-

re ha varit föremål för veten-

skapliga undersökningar, hvarvid flera värdefulla

fynd anträffats. Vid gården finnes ett större

tegelbruk för tillverkning af röd fasadsten m. m.

Omkring 4'/. million tegel tillverkas årligen.
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V. SALLERUPS SOCKEN, HARJAGERS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Ellin^e hör till de särskildt historiskt märk- bekanta Bråån — märk namnet — en liten biflod

liga skånska godsen. Det ligger strax till l.öddeån. Breda vattengrafvar finner man
sydväst om Eslöf, vid Södra stambanan, också här, liksom vid de flesta andra af Skåne-

Förbi gården flyter den för sin oberäknelighet bygdens herresäten. De härligaste parker och

Eliinge från nordfäst.
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Elliw^c f ian nordost.

triul^ardar — srdlan ser man så vill x-ånlade —
om^c därtill densamma och ger den karaktären
af cn vederkvickande oas pa den \ isscrli<;en l)()r-

diga, men högst enformiga slätten kring Kslöfs

köping.

En så gammal historia som FJlinge än kan
upi)visa — i äldre tider var det i händerna j)å

]*>landssönerna, af h vilka tvenne voro ärkebisko-

par i I.und, på den skånska Sparresläkten, släk-

terna Krummedige och P)illc o. s. v. - få vi

dock ej vänta oss, att här finna några märkliga
minnen vare sig från ärkebiskoparnas dagar, då
Jakob J^rlandsson förde sin stolta, men till sist

olyckliga strid med konung Kristoffer, eller från

den i vmionsstriderna stadigt invecklade Sparre-

ättens tid. llufvudln-ggnaden å Ellinge är nu
mer en långsträckt hvitputsad tvåvåningsb^•ggnad,

till största delen uppförd af tegel och utan några
som helst iUdre karaktiirisiiska detaljer. Anda
sedan en grundlig oml)\'ggnad j)å i 730-talet har

huset imgefiir haft sitt nuvarande utseende. Den
nilstan kvadi-atiska flygel med brunt tegeltak och
höga, snirkelprydda gaflar, som i norr stöter intill

densamma ;ir visserligen beriiknad göra ett ålder-

domligt intr\ck, men stammar från år 1854, då

den byggdes af grcfve C. V. Diicker. Därvid

nedrefs en fristående korsverksflygel af samma
karaktär som den ännu kvarvarande köksflygeln

vid gårdsplanens södra sida. Grefve Diickers

flygel tillkom dock ej alldeles på en slump. Den
Burmanska teckningen (från 1680) visar oss

niiiuligen en bA'ggnad, som fått tjäna som dess

förebild. De Burmanska teckningarna äro nu i

allmänhet inte så noeirranna. Emellertid få vi

väl tro, att afbildningen i det närmaste återger

det verkliga förhållandet under 1 600-talets senare

hälft. Vi återfinna det långa östra stenhuset, men
det är tre våningar högt och har snirklade gaf-

velrösten i norr och söder. At öster se vi ett ut-

b)-ggc, två våningar högt samt med gafvel med
svängda afsatser. Hela platsen inom de breda

grafvarne u{)ptages för öfrigt af korsverkslängor,

blott med undantag däraf, att å den södra sidan

en kort trevåningsbyggnad med trappgaflar stöter

intill det långa huset. I vinkeln mellan båda lig-

ger ett polygonalt trapptorn med hög spira. Från

den norra korsverkslängan leder en bro på pålar

öfver till ladugården. Det nyssnämnda huset

med trappgaflarne, som nu är alldeles försvun-

net, var troligtvis Ellinge äldsta stenhus och det
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är detta den norra flygeln vill ge någon före-

ställning oni. Det långa stenhuset förefaller

icke pä en gång ha tillkommit. Dess norra

del utgör ett stenhus med nedre delen af kva-

dersten samt med en tunnhvälfd källarvåning.

Spår af husets södra gafvelmur ses ännu i vå-

ningarna ofvanför. Detta hus mäter i.S'/-.' rneter

i längd och 1 1 meter i bredd, d. v. s. längd-

måttet blir ungefär diagonalen i en kvadrat, där

hvarje sida utgör i i meter, ett vanligt propor-

tionelt förhållande i medeltidens »fasta hus».

Huset är dock ingalunda af medeltida ursprung,

utan synes snarare tillkommet under 1500-talets

senare hälft. Emellertid har det snart nog blifvit

allt för trångt, och en tillbyggnad åt söder har

skett, hvilken tillbyggnad dock ej fick någon
källarvåning. Det östra stenhuset skulle således

enligt mitt antagande ha tillkommit i två repriser.

Vid en år 1666 företagen skiftning fanns dock
hela det nuvarande huset. Under den tid den
för sitt slöseri beryktade Hans Walkendorf var

gårdens ägare, förföUo husen betydligt. Ett

syneinstrument, upprättadt år i 7 1 3 pä begäran

af grefvinnan Margaretha Ascheberg, låter oss

t. ex. veta, att dörrar, fönsterkarmar och fön-

sterrutor flerstädes saknades, golfven voro för-

störda, i torntrappan fattades 19 trappsteg, som
voro »rent borta» medan det öfriga »meren-

dels förruttnadt», spiran var »alldeles förfaren»,

bjälkar och taksten saknas på flere håll o. s. v.

Det ser ut, som om gården blifvit utsatt för en

fullkomlig härjning. Stengolfven, till hvilka nu

massor af »astraksten» (kalksten) fordras, hade

antagligen på mer än ett håll med flit upprif-

vits. På samma sätt synes tegelpannor och trä-

virke, ja, allt möjligt åtkomligt, borttagits. En
bedröfligare synehandling torde man sällan få

läsa.*

Först 1735 blef gården föremål för en mer
omfattande reparation, som företogs af dåvarande

ägaren generalen, landshöfdingen m. m.AV. Bennet.

Hufvudbyggnaden blef därvid blott två våningar

* Handlingen finnes i arkivet på Eliinge.

Ellinge 1680. (lUimian-Kischer).
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hög, och de borgplatsen omgifvande flyglarne

nedrefvos. Endast ett par fristående en våning

höga korsverksflyglar uppfördes ä den norra och

den södra sidan. I väster lades öfver grafven

en ny brygga, medan den norra träbryggan ut-

byttes mot en hvälfd ännu befintlig stenbro. Den
rumsfördelning, som huset visade efter denna

reparering, få vi en föreställning om genom ännu

bevarade planer. Vestibulen hade en ståtlig dub-

belarmad trappa, som beklagligt nog borttagits

vid den senaste af grefve C. F. Diicker före-

tagna restaureringen.

Af dekorativa minnen från omdaningen påi 700-

talet, må jag här silrskildt omnämna en del dörr-

öfverstycken, h vilka framställa komiska apscener,

målade i olja på duk. Dylika skildringar, »singe-

ries», som de kal-

lades, älskades

mycket af roko-

kon. Genren f(>-

rekom dock re-

dan på I 600-talet,

som man kan se

af många af 'ieni-

ers taflor, ja, långt

tidigare. Huset

står för närva-

rande tomt och

öde. iMidast ett

par tre rum an-

vändas som gäst-

rum. Den nu-

varande ägaren

friherre Fredrik

Wrangel bebor

nämligen en villa-

bvggnad öster

om gården.

Af den liurmanska plansc

ställning om det forna utseendet af gårdens om
gifning. l{n liten trädgårdsanläggning med ba-

rockens snirklade rabatter ligger därinnanför ka-

nalerna öster om det stora stenhuset. Men eljes

ses blott en ledsam slätt, å hvilken Brååns lopp

är antydt. Så kalt och enformigt var det dock

säkerligen icke. 1 );ir den hiirliga parken nu utbre-

der sig med sin höghvälfda majestätiska allé, fanns

antaplioen en rik trädvegetation. Där stå näm-

ligen ännu väldiga träd, hvilkas ålder uppgå till

flera hundra år. I norr lågo ladubyggnaderna,

liksom ännu i dag ilr fallet, ehuru här vid olika

tillfällen nybyggnader uppstått. Trädgården vår-

das med utomordendig omsorg. Som en kurio-

sitet må nämnas, att sirliga anläggningar i 1600-

talsstil efter gamla mönster där blifvit gjorda.

Salongen i villan.

len få vi ringa före-

På EUinge förvaras en hel del gamla familje-

porträtt förutom andra konstföremål.

Porträtten framställa medlemmar af ätterna

Wrangel, Ducker och Barnekow. Ur konstsyn-

punkt äro åtskilliga af särskildt intresse, så t. ex.

det af Per Krafft d. ä. 1770 utförda porträttet

af generalmajoren friherre F. U. Wrangel. Det
hör obestridligen till denne målares bättre bilder,

utfördt, som det är, i en fin varm ton. Por-

trättet af hans hustru, Brita Eleonora Barnekow,

är däremot en pastell af (histaf Lundberg. En
egendomhg porträttbild är den, som framstäl-

ler friherre Kjell Kistoffer Barnekow. Han är

skildrad i helfigur (i mindre skala), stående i

en park vid en minnesvård, å hvilken en me-

daljonsrelief är uppsatt. Han bär Karl Xllhs

ordensband, och

reliefen säges fö-

reställaKarlXIII.

Porträttlikheten

med denne är

dock ringa. Taf-

lans mästare är

obekant. Månne
han dock ej är

E/ias j\T(7r/i}if

Den äldre sven-

ska målarekon-

sten är i allmän-

het rätt väl repre-

senterad på El-

hnge. Här finner

man t. ex. en vac-

ker tafla af Per

Hillesiröui, åter-

gifvande en ung

dam — antag-

ligen ett porträtt

— smekande en apelkastad häst i ett rikt park-

landskap. Bilden är signerad. En signerad

hästtafla — mycket sällsynt för resten — finnes

likaledes här af /. G. Sandberg. Af den ojämne,

men alltid intresseväckande 3farkus Larsson,

träffa vi en »Gråtande Magdalena», en kopia

efter italienskt orginal, men äfven äldre och yngre

mariner, såsom den 1 849 signerade, otvifyelaktigt

efter gravyr målade »Kronborgs slotti månsken»,

samma slott jämte utsikt öfver Öresund från

samma år, men verklighetstrognare skildradt och

med frisk bris öfver grågröna vågor, inloppet till

Helsingborgs hamn, antagligen äfven från detta

år, slutligen en typisk marin från hans sista

skede, ett nattstvcke med månsken, fyr och storm

öfver upprördt haf, signeradt 1858. Den ganska

sällsynte Z/;/^///ö///z representeras af »En blind fiol-
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spelare», Kilian Zollaf en » Räfjakt» och E. Pcrscns

af en stor akademisk historiemålning, som fram-

ställer hertig Johan och Katarina Jagellonica i det

bekanta historiska ögonblicket, då hertiginnan visar

Göran Persson ringen med de betydelsefulla orden

»Nemo nisi Mors.» Då Perséus hör till de sven-

ska målare, som man mer hör talas om, än finner

bilder af, har taflan sitt gifna historiska intresse.

Vackra gamla möbler träffa vi äfven på Eliinge.

Särskild uppmärksamhet förtjänar en liten rokoko-

möbel (se bilden här nedan) med ovanligt låga och

breda sittmöbler. Modellen torde kunna anses

som ganska sällsynt. Dess ursprung är obekant.

EUinge ägarehistoria kunde förtjäna en utför-

ligare skildring. Det knappt tillmätta utrymmet
tillåter mig dock endast att så kort som möjligt

framhäfva huf-

vudd rågen.*

De första kända

ägarne till EUinge

tillhöra Erlands-

söncnias mäktiga

och betydande

släkt. Sitt ur-

sprung leder den

från H vide-släk-

ten. Joliaiuies El -

lantisen till EUin-

ge var 1258 gil-

kare (d. v. s. ståt-

hållare) i Skåne

samt höfvidsman

i Helsingborg.

Hans broder Ja-

kob var vid den-

na tid ärkebiskop

i Lund. Dennelå»
i bitter fejd med
konung Kristoffer, en strid, som slutade med,
att konungen, understödd af ärkebiskopens broder
Nils, lät fängsla den myndige prelaten på hans
gård Gissleberga vid Landskrona d. 5 febr. 1259,
en åtgärd, som väckte de svåraste oroligheter

till lif. Johannes Erlandsen, som i striden stått

på broderns sida dog i fängelse 1272, medan
Nils åter som belöning erhöU Johannes' gods
och efterträdde honom i hans värdighet som
gilkare öfver Skåne och befallningsman på Hel-
singborg. Med sin hustru Elisabeth Pedersdot-
ter hade han sonen Jakob Nilscn till Elhnge,
som blef gårdens ägare. Hans äldre bröder
Anders och Aage Nielsen skrefvo sig äfven till

* Af nuvarande ägaren, friherre Fredrik Wrangel, har sammanförts
nya uppgifter (ur danska och svenska riksarkiven, ur Danmarks Adels
Aarbog etc), hvilka delvis korrigera samt komplettera den i Ljung-
grens »Skånska herrgårdar» fr)rofintliga ägarelUngden.

Förmaket i villan.

EUinge. Jakob var gift med en dotter tiU Nils

Hak, med hvilken han hade en son, Nils Jakob-

sen Hak till Eliinge. I ett bref af den 24 april

1333 (Registrum eccl. Lund.) skrifver han sig:

Nicolaus Jacopson de EUinge, miles. Äfven från

1336 finnes ett bref (i danska riksarkivet) med
hans namn. Han var gift med Ingeborg Pers-

dotter (Galen) samt dog 1350. Därefter går

gården till ny ägare. Ett pergamentsbref i svenska

riksarkivet upplyser oss, om att af Ulf Åkeson

(Tott) på Nils Jonson till Torp ställda pantbref

på bl. a. EUinge af denne den i maj 137 i säljas

till Peder Axelson (Tott) till Herlöf. Denne var

gift med Juliane Pedersdotter (Grubbe). Efter

hans död år 1376 blef hans dotter Kristina Pe-

dersdotter (Tott) ägarinna af gården. I ett perga-

mentsbref (i sven-

ska riksarkivet)

af den 12 maj

1395 underrättas

vi nämligen, att

Kristina Peders-

dotter (Tott) efter

sin mans, Jakob
Muus, död till sin

svåger väpnaren

Nicolaus Swen-

son pantsätter he-

la EUinge by med
hufvudgård m.m.

för 200 marksilf-

ver. I ett senare

bref, af den 6 nov.

1395, säljer hon

EUinge till svå-

gern. Därmed
kom EUinge gods

i en ny namnkun-
nig ätts händer, den skånska Sparre-ättens. Nils

Svensson (Sparre) förekommer ofta i samtida bref

och handlingar. Hans namn finnes t. ex. un-

der förbundstraktaten mellan konung Erik och

Wladislaus af Polen af år 14 19. Hans son

med Brita Bille, Kjeld Nilsen blef EUinge nästa

ägare. Efter dennes och hans söners död ärfdes

godset af brodern Claus Nilsen (Sparre). Claus

Nilsen var gift med konung Karl Knutssons

halfsyster Katarina Bjelke och blef genom henne
äfven ägare till Vik i Uppland. Ryktbarare än

sin fader blef sonen Nils Clausen till Vik och

EUinge, som genom sin egenskap att vara konung
Karls systerson och Sten Sture d. ä:s kusin, lik-

som genom sin rikedom och personliga lägg-

ning kom att spela en framstående roll i unions-

striderna. Ar 1474 blef han sven.skt riksråd
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och 148 I höfvidsman på Elfsborg. I den senare

egenskapen skaffade han sig fartyg och dref ut-

rikeshandel. När engelsmännen hade uppsnap-

pat ett af dem, utrustade han, efter att förgäf-

ves sökt få fartyget lösgifvet, kapare och utfär-

dade trotsigt nog i mars 1495 till Kngland en

öppen krigsförklaring. Ar i 505 förklarades han

af danska rådet skyldig till majestätsbrott och

dömdes förlustig lif, ära och gods. Konung
Hans indrog hans gård l^llinge och sålde den

151 I till Ilcurik /wvc/z/wr^/z^^v, en af konungens

trognaste och mest betydande män, en tid

norskt riksråd och höfvidsman på Bohus. Som
krigare hade han mer än en gäng varit i till-

fälle utmärka sig, så t. ex. ett par gånger eröf-

rat Elfsborg och senare som amiral f()r danska

flottan I 5 I o slagit

lubeckarne i närhe-

ten af Naskov. Han
dog 1530, på sin

gård Mogenstrup.

Gift med Anna
Rud, från hvilken

intelligenta kvinna

många bref äro be-

varade, efterlämnade

han endast en dotter

So/ia Kiii III nirdt\^t'

,

förmäld med Eskc

Bil/c, åt hvilken svär-

fadern redan före sin

död upplåtit Eliinge.

Eske P)ille, som ;lf-

ven h()rde till de

betydande män, som
togo lifligare del i

tidens stora konflikter, dog som rikshofmästare i

Köpenhamn 1552. Han efterlämnade flera barn,

men äfven ansenliga jordagcxls. Andre sonen, /()'/-

i^eii Biilc, fick Eliinge samt efter sin broder Hart-

vigs död äfven \'allen i 1 1 alland. i lan deltog, ofta

och på ett oförväget, tappert sätt, i det s. k. nordi-

ska sjuårskriget. Dog på sin gård \'allen år 1601.

Sonen Eske /öi ocusen Bi/le blef efter honom
ägare af Ellinge. Han dog barnlös 1619, då

gården öfvergick till hans rika kusin riksrådet

Eskc Broek (t 1624). Af denne, som blef den

sista manliga afkomlingen af sin ätt, finnas dag-

böcker bevarade, som öfver den nordiska adelns

lefnadssätt och sysselsättningar kasta ett intressant

ljus.* Vid hans död delades hans gods mellan

hans tre döttrar (med Christense Wiffert), hvarvid

b.llingc och (")rtofta tillf()llo Birc^itta Broek, gift

Jmlr Vrik'1 Sinionscn, Ksko Unicks Levencdsbcsknvclse».

Matsalen i villan.

med Tyge Brahe till Tosterup, som snart därefter

sålde dem till Erans Lykke. Enligt en upp-
gift skall denne afyttrat Ellinge till sin syss-

ling Metta Barnekoiv, efter hvars död godset i

arf gick till Margareta Bnrnekoxv, gift med
Kristoffer Walkendorf. Efter dennes död (1690)
ärfdes Ellinge — sedan dock 1666 en delning

af gården skett mellan far och son — af den

bekante Hans Walkendorf, som i grund vanskötte

ägendomen, lämnande ägendomen i det eländiga,

förhärjade skick det förut ^omtalade syneinstru-

mentet af I 7 1 3 omtalar. Aret därpå köptes af

den för sin kloka, omtänksamma hushållning

ryktbara grefvinnan Margaretha v. Aseheberg,

Rutger v. Aschebergs dotter, sedan i 700 änka

efter Kjell Kristoffer Barnekow. Redan 1724
upprättades ett arf-

skiftesdokument, då

grefvinnans många
ägendomar fördela-

des mellan barnen,

medan hon själf be-

höll Vidtsköfle, Ro-

sendal och Uge-

ru]). Ellinge tillföll

då mågarne grefve

/. A. Meyerfelt och

friherre Vilhelm Ben-

net, hvilken senare

dock strax utlöste den

förre. Eriherre Ben-

net, general, lands-

höfdins: i Malmöhus
län m. m., företog

1735 den grundliga

ombyggnad af El-

linge gård som förut omtalats. Han dog i 740, då

godset gick till hans dotter Kristina Brita Bennet,

gift med grefve Carl Eredrik Diieker, och inom

den Diiikerska, numera utgångna släkten gick det

sedan från far till son i två generationer, först

till grefve Carl Eredrik Diieker (f 1828) och

därpå till dennes son grefve Carl Eredrik Diieker

(t 1889). EUinge hufvudgård med Damstorp

gick därefter i arf till systerdotterns son fri-

herre Christian Eredrik Wrangel, chef för stu-

teriöfverstyrelsen och kabinettskammarherre hos

H. M. Konungen. Sedan 1881 är han gift med

grefvinnan Elisabeth Piper.

Ellinge med underlydande gårdar i Västra

Sallerups socken i Harjagers härad samt Kri-

stineberg i Borlunda socken har en areal af

I, 112 har, däraf 200 har skog, med ett taxe-

ringsvärde af 1,192,100 kronor. Å ägendomen

finnas en vatten- och en väderkvarn.



MARSVINSHOLM
BALKÅKRA SOCKEN, LJUNITS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

En mil norr om Ystad och föga långt från

hafsstranden ligger Marsvinsholms säteri.

Omgifvet af parker och boklundar höjer

slottet sina spiror mot skyn. I bakgrunden vars-

nar man hafvets blänkande spegel.

Slottsbyggnaden hör till de mera märkliga i

Skåne, ehuru den väl undergått många förän-

dringar. Till planen bildar den en kvadrat, med
tvenne framspringande fyrkantiga diagonaltorn.

Denna forntida typ fick i Marsvinsholm en sen

representant. Slottet byggdes nämligen 1644—
1648 af Otto Marsvin, och Upmark kallar det med
rätta »den nordliga renässansriktningens sista,

mer betydande kraftyttring». Ursprungligen hade

det fyra gaflar med svängda rösten. Portaler

och fönster hade huggna omfattningar samt voro

fullt symmetriskt anordnade. Renässansen hade

alltså här gifvit en gladare prägel åt den gamla

för nödigt försvar i orostider beräknade borg-

typen. Ett framgångsrikt försvar hade säkert

Marsrinsholm 1680- (Burman-Fischcr
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Marsrinsholins slott jrdri öster.

äfven kräft (;n xinclhryyoa, men en dylik har cj

här funnits, oaktadt by_oi>-naden helt omgafs af

vatten.

By<,rgnadcn ;n)pfr)rdes på pålverk i en mindre

sjö eller utgräfd torfmosse, och grafvar omgafvo
äfven den i norr belägna ladugården. A Burman-
iMschers afbildning (från 1680) förefaller slottet

tämligen ramponeradt, med enkla låga hufvar å

tornen. Det höjer sig direkt ur vattnet, och en

på pålar hvilande l)ro leder dit öfver. Af en af

Martin Weibull meddelad beskrifning från 1730-

talet* finna vi, att detta äfven då för tiden varit fal-

let, liksom äfven Linné i sin »Skånska resa» (i 751)
konstaterar detsamma. »Huset är uppmuradt»,
skrifver han, »efter gammal arkitektur, och fast

med fyrkantiga torn, vid nordvästra och syd-

r)stra hörnet. Alla skorstenar äro dragna till

väggarna, att ingen står niidt upp på taket. Huset

har fyra våningar, men tornen fem, af hvilka

alla rummen äro hviilfda. Hela huset är b)gdt

på bokpålar och omgifvet på alla sidor med ett

bösskotts bred dam, som går intill väggarna, att

huset står liksom på vattnet.»

Han (-iterar äfven den inskrift, som ännu i

dag ;lr anbragt {)å huset, och lämnar ock en

kort skildring af ladugården, trildgårdarna och

karpdainmarna. i )(Mi nämnda i sten huggna in-

s. 6;

Samlingar lill Sk.iiics liistmia. lomUuiiskap oi-li iK-skrifiiiiig. l8;:

68.

skrii)tionen lyder: >A. 1644 a?r denne gaard,

som nu heder Marswinsholm udi Jesu nafn op-

bygget af J{rlig og A\'elbyrdig man Otto Mar-

svin til Dybeck, daa Kongl. May:ts Befallnings-

mand paa Dronningborg slått med sin kiere

Frue Erlig og Welbyrdig Frue Mette Brahe.

Den alt som maxhtigste gode Gud skie lof og

lere for en lykksalig begyndelse og framgång

at altingest maa skie og komme Hans AUer-

heligste nafn til lof og sere, og dens lifs arfvinge

til lykke, gafn og ha?r timmelig og våre kiere

forieldre, at de siden maa bo udi himmelrig til

evig tid. 1648 Amen.»

Som inskriften upplyser oss om var gårdens

namn ej ursprungligen Marsvinsholm. Den hette

fordom Borsöe, och den af Otto Marsvin ned-

rifna manbyggnaden låg vid en liten nu uttorkad

sjö sydväst om slottet. De af Linné pri.sade

karpdammarne voro på hans tid »vid pass 40

stvcken, fulla med karp och rudor». Han upp-

repar den gamla historien om, att på Marsvins-

holm funnits 99 fiskdammar och den hundrade

på taket, »då det varit täckt med en horizontel

bly-reservoier, hvarefter nu mer ej något tecken

sågs.» Samma apokryfiska underrättelse, men

ännu mer detaljerad, återfinna vi i den förut-

nämnda beskrifningen från 1730-talet. Det be-

rättas där, att fiskdammen skall ha nedtagits af

Otto Marsvins måg Kristian Urne, som i stället
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skulle uppsatt de båda parallellt löpande taken

med deras fyra gaflar. Huru som helst, något

platt tak har ej från början funnits på slottet. Sitt

värde har den nyssnämnda beskrifningen för hvad

den meddelar om de faktiska förhållandena vid

tiden för dess affattande. \'i få då veta, att tornen

voro täckta med tegel »på italienskt sätt», att de

hade »3 stycken skorstenar och huset 8 stycken,

alla kring sidorna». Från huset förde en på pålar

hvilande brygga af 40 alnars längd till gårds-

platsen. Denna begränsades i norr af en hundra

fot lång af tegel och gråsten murad ladulänga

»med en murad och upphöjd bro till en stor

port, linjerätt mot borgporten», I väster stod

en stallänga af grå-

sten, med tegeltak

och från denna till

grafven en 54 fot

lång och 4 alnar

hög stenmur, vid

hvars ända låg in-

körsporten. Den
östra sidan upp-

togs af en — af

landshöfding Sjö-

blad uppförd —
korsverkslänga af

60 alnars längd.

Slottsgrafven om-
slöt ladugården i

söder och öster

med bredt vatten,

medan i norr och

väster anlagda ka-

naler gjorde densamma alldeles kringfluten. Tven-

ne trädgårdar funnos, en större i söder, som med
tvenne flyglar äfven sträckte sig öster och väster

om slottet, och en mindre i nordväst, som af

mindre kanaler var helt kringfluten och »prydd

med fyra stycken med buxbom anlagda lustkvar-

ter med hans excellens' sal. högvälborne hr gref-

vens och fältmarskalken Königsmarcks och dess

grefvinnas namn och andra ritningar uti».

Så stod slottet till 1782— 86, då dåvarande
ägaren Gustaf III:s bekante finansminister excel-

lensen Ruuth företog en genomgripande restaure-

ring. Gafveltaken med rösten samt tornens spiror

nedtogos, och samtliga tak gjordes platta. Så
väl å själfva huset som å tornen fingo skorstenarna

formen af balustradpostament. Ett antal nya
dylika tillkommo därjämte. Under taklisten an-

bragtes de ännu befintliga grofva kragstenarna.

Murytorna putsades och målades. Hufvudvåningen
fick då sina höga rum, och dess fönster förhöjdes.

Därjämte lät excellensen flytta ladugårdshusen åt

Grcfvinnan Madeleine Hamilton,

född Bennet.

väster samt fylla grafven framför slottet, och på

den sålunda vunna nya planen uppförde han två

mindre envåningsflyglar med höga vindskupor.

Från trädgården i söder lät han slå en bro öfver

kanalen till slottet. Afbildningen i Ljunggrens

»Skånska herregårdar» kan ge oss en föreställ-

ning om den föga lyckliga förändring Marsvins-

holm vid denna restaurering undergick.

Men ännu en ombyggnad har skett, den som
gifvit slottet dess nuvarande karaktär, och som af-

såg att ge det en med dess forna utseende mera

öfverensstäm mande prägel. Den företogs 1856
— 57 på bekostnad af d. v. ägaren friherre J. E.

Stjernblad. Det var alltså ett slags »stilenlig»

restaurering, i Kri-

stian IV:stilen, ehu-

ru den ingalunda

kom att ge en re-

kapitulation af det

gamla. Slottet åter-

fick sina tegelytor.

Portalen och fön-

stren fingo en rik

sandstensimiteran-

de cementorne-

ring,hvarjämte de-

korationer isamma
material anbragtes

mellan taklistens

kragstenar. Fram-

för ingången lades

en balustradomgif-

ven terrass. Och
på balusterräcken

sparades öfver hufvud taget ej — kring kana-

lerna, öfver bryggan från trädgården och äfven

kring taken — ty samtliga balusterkolonnerna

götos i billig cement. Tiden har lyckligtvis

gifvit denna frikostiga cementdekorering en äre-

vördig patina. Slottstaket fick formen af en låg

stympad pyramid, öfverst försedd med en altan.

Barriärer med postament och balustrar samt

snirkelförsedda frontongaflar omge å hvarje sida

detsamma. Tornen ha betydligt förändrats. Från

den fyrkantiga afslutningen, begränsad af barriärer

ä hvilka i hörnen stå obelisker, uppstiga åttkantiga

smalare torn, som sluta i spirkrönta lanterniner

af koppar. I dessa tornspiror är åtminstone

materialet ädelt. I allmänhet har vid denna för

nu snart sextio år sedan företagna restaurering

slösats med alldeles för mycket detaljer. Från

vissa håll gör emellertid slottsbyggnaden ett

mycket effektfullt intryck. Restauratorn var den

danska arkitekten Zjvinojmi?!.

Äfven de af Ruuth uppförda flyglarne fingo

Löjtnanten

Grefve Wathier Hamilton.
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vid samma tillfälle sin nuvarande karaktär, och skåp från 1700-talet, en gammal ståklocka och

likaså uppstodo då väldiga ladugårdsl^yggnader annat, och bland porträtten vilja vi fästa uppmärk-
och logar af tegel med höga i svängda afsatser samheten på ett par danska konterfej, framställande

uppstigande gaflar. två yngre herrar i romerska rustningar. De före-

Bottenvåningen, som rymmer kök, betjenings- ställa sannolikt två bröder Urne eller Thott. Deras
och förvaringsrum, är hvälfd. En väldig hjärt- släkttyp är synnerligen utpräglad. Ett stort präk-

MLirsfinsliolnis slott från sydväst.

mur delar, alllifnui denna och uppåt, byggnaden

i tvenne hälfter. 1 )cn motsvarande parallella muren

åt gården är betydligt tunnare. Förklaringen

li^rsrer väl diiri, att oiårdssidan var relativt skyddad

genom d(Mi som ett ytterviirn tjänande ladugarden.

\'i komma först in i en med kalkstensplattor

belagd hall, hvars väggar äro kliidda nu^d skånska

väfnader. I lär stå stora skånska kistor, ett mahogny-

tigt barockporträtt af L>c7v/W von Krafft återger

fältmarskalken grefve Rehnsköld. Andra dylika

porträtt af värde träffa vi för närvarande i det

bredvid hallen liggande biblioteket, såsom det af

riksmarskalken grefve Johan Gabriel Stenbock,

ett magnifikt konterfej af David Klöckcr Eliren-

stra/il. En gammal kopia af ett Ehrenstrahlskt

original är antagligen porträttet af änkedrottning
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Hedvig Eleonora i sorgdräkt. I samband med
dessa böra vi ej förglömma ett intressant ung-

d omsarbete af Ehrenstrahl, hvilket finnes i Mar-

svinsholms samlingar, ett porträtt, framställande

en ung dam som Diana (knästycke), signeradt:

David Kläcker fccit i6^j. Det tillhör målarens

ytterst få kända

bilder i Sverige

före afresan till

Italien 1653 och

visar i sin dun-

kelbruna kolorit,

men sin allt an-

nat än känsliga

färgstämning en

rask och oförfä-

rad pensel och en

tydlig blandning

af tysk och hol-

ländsk konst.*

Afven ett par an-

dra mindre bil-

der från samma tid ha sitt särskilda intresse.

Det ena har sedan gammalt ansetts vara ett

ungdomsporträtt af Karl X Gustaf. Och med-

ges måste äfven, att likheten är slående. Han
står i ett landskap i helfigur, klädd i en rik civil

dräkt. Ofver skuldrorna är kastad en röd mantel.

Den andra bilden

framställer en äl-

dre, något korpu-

lent man med ett

ansikte af tydlig

porträttkaraktär.

Han spelar på
luta. I bakgrun-

den några figurer

i ringdans. Land-
skaps- och him-

melsfonden öfver-

ensstämmer med
den i föregående

bild, och en jäm-

förelse äfven i

andra hänseende

säger oss, att mä-
staren till de båda
taflorna måste va-

ra densamme. På den förra har han tecknat sin

signatur: F. H. men hvilket holländskt eller tyskt

namn som döljer sig därunder, känner jag ännu
icke. Ett porträtt, som är förbundet med Mar-

Hallen i bottenvåningen.

Biblioteket i bottenvåningen.

— i »tredje salen» — af den berömde krigaren

Otto Vilhelm Königsmark, en tid godsets ägare.

Porträttet af Königsmark är en icke dålig kopia,

men hästen, målad på fri hand, är en vidunder-

lighet. Samma bröstbild finnes på Skokloster.

Hufvudvåningen utmärker sig för sina höga
verkligt slottslika

gemak, i hvilka

man träffar an-

tika möbler och

konstskatter af

stort värde. Möb-
lerna i salongen

och förmaket äro

sålunda äkta gu-

stavianska. Den
i guld tapetsera-

de salongen har

en prakttafla af

rang i ett stille-

ben med döda
fåglar, däribland

en svan. Det är samma komposition vi träffa på
Börringekloster, men färgerna äro i Marsvins-

holms-taflan kraftigare och friskare, och om den
också ej är original af Erans Snijdcrs som jag ej

vågar påstå, står den honom dock ganska nära.

I salongen lägga vi äfven märke till ett stort

romantisk land-

skap af Fahl-

craiitz med stora

löfmassor i för-

grunden, två be-

tydligt moderna-

re landskap af Gu-

de, en liten tafla,

framställande ett

rytterianfall på en

konvoj, tillskrif-

ven G. Th. Rii-

oendas, en lär-

junge af den be-

römde Bourguig-

noii samt slutli-

gen en bronserad

gipsbyst af Gu-
staf III efter Ser-

gels bekanta ori-

ginal. Det bredvid liggande förmaket har dels

gustavianska, dels empiremöbler och bland de

förra böra vi särskildt påpeka tillvaron af ett par

halfrunda konsolskåp af Georg Haiipt. Med sina
svinsholms historia, är det stora ryttarporträttet träslag i rutverk, ciselerade och förgylda brons—:

:

— beslag, bland hvilka det karaktäristiska flätmön-
* Pä dess tillvaro fiistes hiir f.ir första gången u])pm;irksamhpten. Strct märkcS, skola de alldclcS öfverCUSStämt mcd
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en till möl)eln hörande sionerad byrå, som i

senare tid försvunnit. V.n m)-cket delikat pastell

af Gitsfaf Lnndbcri^, framställande markisinnan

Havrincourt, tjusar också här vårt öga, i all syn-

nerhet, när vi jämföra den med de äfven här

befintlii^^^a härda,

prosaiska pastell-

bildernaafGustaf

III och Sofia

Magdalena af o-

känd mästare.

Ett vackert här

uppsatt barock-

porträtt är det,

som skildrar

drottning Ulrika

Eleonora d. ä.,

sittande vid ett

bord, med hen-

nes aflidna barn

som änglar i vän-

stra hörnet. Kom-
positioncngårtill-

baka till Jiliioi-

sh-ahl. V.w liknan-

de bild finnes

på Kalmar slott.

Det nu anfr)rda ger åtminstone en antydan

om, hvad som af gammal och modern målar-

konst finnes på det vackra Marsvinsholm. -

Om vi då till sist kasta en blick på gårdens

ägarlängd, finna \ i, alt den otaliga gånger bytt

ilgare. Blott under vissa peribder erbjuder ägare-

historien något intresse.

Salongen

'l'onirnm. 1 6. Stora sämrkanimarfn. —
\~. S(i/o/i!^'. — 1 8. Fönitak. — 19. Grefviniians

sktifriint. — 20, 2 1. (jnslriini. — 22. Mnlsnl.

— 2 V Stora lra/>/>t>ii.

I 'lan af \ äiiiii<4i'n 1 li . upp.

Vid midten af i 500-talet — då gården ännu
benämnes Borsöe — innehafves den af medlem-
mar af Ulfeldtska släkten, först af Palle Ulfeldt

till Haldager, därefter af hans son Fredrik Ulfeldt

(t 1593)- Hans änka, Berta Marsvin, öfverlefde

maka och barn,

hvarför ägendo-

men vid hennes

död (1629) gick

öfver till hennes

släkt. Ej långt

därefter blef bro-

dern, Otto Mar-
svin, ensam äo^a-

re. Rik, som han

var, beslöt han

här bygga sig ett

»fast hus». Detta

blef detslott,hvars

öden i det före-

gående skildrats,

och efter honom
fick orården äfven

ett nytt namn.

Tiift med Metta
' Brahe efterläm-

nade han ingen

son, men flera döttrar, af hvilka Margareta blef gift

med lörgen Urne("j' 1642), hvars son AO-Ås-Z/V/z/t/rw^

efter morfadern ärfde Marsvinsholm. Han upp-

Icfde ej det nya krigsutbrottet på Karl XI:s tid.

Dog på sin gård 1667. Hans hustru, Ida Daa,

följde honom redan året därpå. För de omyndiga

barnens räkning såldes gården till Ido/ger Otte-

sen Thott. Under det nya kriget sekvesterades

gården, men återlämnades vid fredsslutet. Ihot-

tarne hörde emellertid till de dansksinnade släk-

ter, som sökte sälja sina svenska gods, och Mar-

svinsholm gick snart dll ny ägare. Ar 1683

är det i fältmarskalken Otto Vilhelm Königsniareks

händer. I lan dog i venetiansk krigstjänst 1688,

och godset tillöste sig sludigen hans syster Beata

Elisabeth Königsniark, änka efter presidenten

grefve Tontus De la Gardie. Efter hennes död,

1724, ärfde dotterdottern Beata Elisabeth Sten-

boek, gift med landshöfding C. P. Sjöblad, Mar-

svinsholm. Sjöblad blef amiral, landshöfding i

Blekinge, i Malmöhus län etc. och samlade stor

förmögenhet. En af hans döttrar, Ebba Sjöblad,

blef gift med riksrådet friherre Gustaf Ruuth,

och dessa tillöste sig gården från öfriga släk-

tingar. Den därpå följande ägaren var de nyss-

nämndas son Erik Ruuth, Gustaf III:s gunsding

och finansminister, sludigen president i Kammar-

kollegium, men efter konungens död aflägsnad
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crenom sin utnämning till generalguvernör öfver

Pommern, hvilken befattning han dock blott en

kortare tid innehade. Det var därefter han med
ifver ägnade sig åt

landthushållning och

industri och blef

bland annat, som det

med rätta sagts, »de

skånska stenkolsver-

kens grundläggare

och främste befräm-

jare» genom de stora

anläggningarna vid

Höganäs, som på
hans initiativ tillkom-

mo. Marsvinsholm lät

han, som vi redan

känna,ombygga, skal 1

äfven där inrättat det

första tröskverk i Sve-

rige, infört osttryc-

keri efter schweizisk

metod o. s. v. På
alla sina mångskif-

tande företag för-

lorade han emeller-

tid sin förmögenhet.

Han dog 1820. Mar-

svinsholm hade han

emellertid redan året

förut afträdt till en

af sina mågar, grefve

Erik Piper till Söfde-

borg, gift med Charlotta Riiiith, som efter man-
nens död 1833 sålde ägendomen till ryttmästa-

ren R. Torncrhjcini och grefve C /. Wachtnici-

Kolonnskåp af Haupt i förmaket-

Förmaket (nr 18 å planen).

ster, hvars son, grefve Car/ Carlsson U^achtincister,

som blef ensam ägare af densamma, 1854 sålde

den till friherre Jiilcs E. St/em blad, som genom
sina ombyggnader och förbättringar är den sena-

ste märkesmannen i godsets historia. Ar 1876
var taxeringsvärdet 1,345,000 kr. Godset gick

sedan till friherre Stjernblads dotters, grefvinnan

Ida Ehrensvärds barn i första giftet, Lo^iisc Be?i-

net, Riitger Bennd och Madeleine Haiiiilton, född

Bennet. Sedan medarfvingarna utlösts är godset

för närvarande i den sistnämndas och hennes

mans, löjtnanten grefve Wathier Hamilton, ägo.

Ar 1908 frånsåldes cirka 1,000 tunnland, hvar-

för arealen för närvarande uppgår till 3,137 tunn-

land. Taxeringsvärdet är numera 1,331,500 kr.

Ägendomen är, förutom hufvudgården, uppdelad

i tre större arrendegårdar: Västergård, Gusnafva

och Erikslund samt en del mindre gärdar och

torp. Skogsarealen är omkring 400 tunnland.
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Kulla-dunnarstori) hör, liksom Sofiero, till

de slott, som f()runnats ett det mest af-

undsvärda läi^e vid Sundets våg^or. Från

Helsincfboro^ f<)]ja vi landsväg-en längs kusten.

Terrängen stiger något, iill höger ligger en

långsträckt ås med sakta hfiljande linier. Till

vänster glimma Sundet och haf-

vct i solskenet, och det närbe-

lägna danska landet med Hel-

singör och Kronborgs mäktiga

spirkrönta slott skimrar i blåak-

tigt ljus.

Sedan vi farit förbi det i en

härlig bokskog inbäddade Sofiero,

.Skånehertigens residens, nå vi ef-

ter en kort stund Kulla-( lunnars-

torj)s vidstriickta park och slotts-

byggnader.

Den vackra bokskogsparken

sträcker sig ända ner till hafs-

stranden. l^j minst genom ter-

rängens omväxling upj)stå de mest

tjusande scenerier. Under tider-

nas lopp har ett vattendrag bil-

dat en djup och smal ravin, å

hvars rostLiula botten en liten

mot hafvet uthuggningar gjorts, hvilka ännu vid-

makthållas. Och främlingen visas framför allt

en plats, hvarifrån man har ej mindre än tre

pä dylikt sätt åstadkomna perspektiv öfver den

själlandska kusten, Sundet och det vida hafvet.

På Kulla-Gunnarstorp finnas numer sedan

1870-talet tvänne slottsbyggna-

der, båda bebodda af den A\'acht-

meisterska familjen. Den ena är

den från 1500-talet stammande,

af riksrådet Jörgen Brahe byggda
gamla borgen, den andra är det

stådiga af excellensen grefve Balt-

xar von Plåten i ett slags moder-

niserad renässansstil efter ritningar

af den danske arkitekten Zwing-

)iiau 1865— 1868 uppförda nya

slottet. Borgen, som består af

en tvåvåningsbyggnad med fram-

springande envåniga flyglar, sak-

nar den senares dominerande läge,

men verkar ovanligt gammaldags

idylliskt, där den ligger, omgif-

GrcfvinnanEihabcih Wachtmeistcr, ^'en af Speglande kanaler och

född von Plåten. lummig grönska, mot hvilken de

röda teo^elmurarne vackert afteck-

bäck porlar under den korta färden mot det na sig. Så, som vi nu se densamma, ter den

famnande hafvet. Kn liten mineralkälla, .som sig efter en på 1 850-talet undergången restaure-

förr i stor utsträckning användts af traktens be- ring, som hade till syfte att, så vidt möjligt var,

folkning, finnes h;ir äfven. I dess närhet står återge den sin forna pittoreska karaktär med

ett som brunssal tjänande hus. Sedan länge brant takresning, höga trappgafvelrösten o. s. v.

tillbaka ha i parken f()r vinnande af utsikter .\fvcn utefter taklisterna å hufvudbyggnaden upp-

SkAiic. III. 6s



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

sattes då snirklade trärösten. Den hvita putsen

borttogs, så att tegelytorna med sin sandstens-

dekoration, horisontala sandstenslister m. m. åter

kommo till heders. Till borgen för en bro öfver

kanalen till porthvalfvet vid ena sidan. Inom

portgången ligger till vänster ett med tvänne

gotiska korshvalf hvälfdt rum, som fordom varit

kapell, men i senare tid förvandlats till kök.

Den arkitektoniskt intressanta och värdefulla

borgen, som har en modern bekväm vånings-

inrednine, äfven dekorerad med intressanta konst-

möbler och taflor, bebos af grefve Fr. Wacht-

meister, som af sin moder, grefvinnan Elisa-

beth Wachtmeister, arrenderar Kulla-Gunnars-

torps gård — 250 har stor. Norr om denna

byggnad ligger ladugården, en oerhördt stor

plan, omgifven af byggnader af olika art, såväl

ladugårdar, stall, logar som boningshus. Utmed
kanalen midt emot borgen löper dock en allé,

som fortsätter åt väster mot hafvet till den del

af parken, där det nya slottet reser sig. Bland

byggnaderna väster om planen finna vi ett två-

vånings stenhus af i 700-tale'ts karaktär. En in-

skription öfver dörren lyder: Upbygd i'jg4 G.

A. S. — A. R., hvilka bokstäfver syfta på grefve

Gustaf Adolf Sparre — den bekante konstkän-

naren och samlaren — och hans hustru Amalia

Ramel. Öster om den stora planen ligger ännu

en kringbyggd gård. Men vi följa den nyss-

nämnda alléen och nå inom kort den nya ståtliga

slottsl)yggnaden, som har ett det härligaste läge

med utsikt öfver Sundet och hafvet.

Slottet består af tvänne flyglar, hvilka mothvar-

andra bilda en rät vinkel, med ett högt spirkrönt

torn vid yttre hörnet af de båda byggnaderna.

Slottet höjer sig i två våningar ofvan en jord-

våning. Hvardera flygeln afslutas med en på
tvären ställd liten byggnad, och där den syd-

Gamla borgen från öster.

Gamla borgen från väster.

Östra flygeln slutar i en dylik, höjer sig en torn-

risalit med platt balustradomgifvet tak. Till huf-

vudtrappan i den nämnda mot hafvet vettande

längan för en fritrappa med en praktfull portal

i italiensk renässansstil. Med korintiska pilastrar

klädda fyrkantiga pelare uppbära ett rundbågs-

hvalf, klädt med kassetter. I tympanonfältet se

vi en medaljong med byggherrens och hans

gemåls namnchiffer. Medaljongen hålles af två

bevingade, i bladverk utlöpande kvinnogestalter.

Frisen smyckas med fruktguirlander och pilast-

rarnas fyllningar med kandelabermotiv och rank-

verk. Det hela, som är framställdt i cement,

är en direkt efterhärmning af norditalienska

ungrenässansmotiv. Den nedre våningens fönster

ha trekantiga af konsoler uppburna krön. De
öfre fönstren ha däremot en antikiserande om-

fattning med rakt krön. Taket höjer sig brant,

afbrutet af gafvelutsprång och takkupor. Under
den af en äggstaf åtföljda gesimsen drager en

rundbågsfris med bågarna hvilande på små blad-

klädda konsoler. Vid flygelns ända, framför det

omtalade plåttäckta tornet är en utbyggd murad,

med korshvalf täckt veranda med balkong. De bä-

rande pelarnas pilasterbeklädnad uppenbara dock

här delvis själfständigare dekorationsmotiv: uppsti-
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Kulla-Gunnarslorp 168U. I'^nli^t Hurnian-Fischor.

gande vinrankor eller lag"cr-, eklöfs- eller rönnbärs-

grenar med fiiglar samt nederst en djur- eller

m;inniskofigur. Urbilden är italiensk, men det

hela omdiktadt i nordisk anda. \'i vända oss

så till »vinkelplatsen» mellan de båda byggna-

derna. Äfven från denna föra två murade veran-

dor in i slottet, båda af ungefär samma karaktär

som den nyss skildrade. Den ena är emellertid

inbyggd i den svd()stra byggnaden. Den andra

träffas vid den lilla tvärflygeln å sydvästra bygg-

naden. Skyddad för nord- oeh vestanvindar er-

bjuder denna borggårdsplats en angenäm uppe-

hållsplats med härlig utsikt. Ilufvudtornet ligger,

som redan är antydt, i ytterhörnet af de båda
sammanbyggda flyglarne. Dess fyrkantiga massa
omges upptill af en balustrad med spiror och
pyramider i hörnen. Därifrån reser sig en åttkant,

omgifven af med rakt bjälklag förenade kolonner
(i cement) samt däröfver en åttkantig kopparklädd
spira, slutande i en spetskrönt lanternin. Hela
anordningen erinrar slående om tornen vid Mar-
svinsholm, hvilket, som vi erinrar oss, pä 1850-
talet i grund restaurerades af Kulla-Gunnarstorps

kunskapsrike byggmästare. Det är alltså rätt olik-

artade element som ingå i slottets arkitektur: hol-

lilndsk renässans, italiensk ung- och högrenässans

och ej minst engelska erinringar i byggnadsparti-

ernas gruppering. Slottet är ett mycket typiskt

barn af sin tid och dennas beundran för de tidigare,

mer eller mindre nationellt karaktäriserade renäs-

sansstilarne. Men äfven ett inslag af annan art

har där framträdt: antikintresset, ehuru dock
egentligen i den inre dekorationen. Redan i det

}-ttre framti mar det dock i en och annan detalj:

t. ex. i de öfre fönsternas omramning, som verkar

inspirerad från den berömda dörromfattningen å

b>echteion i Athen.

I lufvudingången till slottet för oss först till

en mindre vestibul, där antikiseringen uppen-

barar sig i takets enkla rossmyckade gipskasetter.

Till vänster ligger ett kapprum, till höger (genom

ett par glasdörrar) trappuppgången till öfre vå-

ningen. Det förra har en takdekorering i hvitt

och grått — rutor med bladverk — samt en

Nva slotlsbyggnadcn från sydost.
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synnerligen hög panel. Bland möblerna tilldrager

sig ett stort magnifikt barockskåp den största

uppmärksamheten. A detsamma äro små medal-

jonger med alabasterskulpturer anbragta. De
båda å dörrarne äro dock af senare datum. Den
ena visar oss nämligen Napoleons bröstbild, den

andra påfven Pius VII:s. Den lilla reliefen med
»Konungarnas tillbedjan» (å frisen) är däremot

ursprunglig. Efter en blick på de här uppsatta

porträtten: »De brabantska barnen», en gam-
mal tafla från 1 6oo-talets förra hälft, och ett

Till vänster har man sedan biblioteket, till

höger åter den så kallade blåa salongen. Detta

senare stora, vackra rum är dekoreradt i anti-

kiserande smak. Väggarne äro boiserade i hvitt

och guld hvilket omfattar stora pannåer med
blått silfvermönstradt siden. En af pannåerna

upptages dock af en spegel. A de smala af-

rundade fälten mellan dem är en ornamentom-
gifven rund medaljong anbragt, som smyckas af

mytologiska figurer i förgyld relief: Athena,

Apollo och Marsyas, Hermes, Artemis, Mele-

Nya slottsbyggnaden från nordost-

koloristiskt kraftfullt porträtt, återgifvande en ung
grefveWachtmeister (från Wanås) af målaren /far
Ka7nke komma vi in i ett mindre förmak med
åt Sundet vettande veranda.

Här fångas vårt intresse bland annat af tre

stora fågeltaflor, hvaraf den största är målad af

Hondccoeter och återger förträffligt lifliga, rörliga
fågelscener, bl. a. en tuppfäktning. Samdiga ha
tillhört grefve G. A. Sparres under 1700-talets
senare hälft inköpta galleri, af hvilket större
parten nu bildai den ryktbara tafvelsamlingen

pä Wanås.

ager, Herakles, Eros etc. Dörröfverstyckena visa

guirlandomgifna medaljonger med profilhufvu-

den. Takdekorationen är dock det märkligaste.

Där återfinna vi något, som genom afbildningar

af olika slag för mången säkerligen är gammalt
och kärt. Takets fyra hörn smyckas nämligen
af Mårten Eskil JVinges berömda »Årstiderna».

Dessa älskliga i medaljongform komponerade alle-

goriska barnbilder höra till 1 800-talets allra bästa

försök i den nordiska naturmystik, som en viss

grupp af våra svenska konstnärer, Blommér,
Malmström, Winge o. a., sökte tolka i sin konst.
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Blåa salongen.

I den fasta inredningen fästa vi oss äfven vid den

stora marmorcheminéen med sin spegel och sin

figurliga och ornamentala reliefdekorering. Hela
denna riiinsdekoration är ett intressant prof på
en modern klassiciserande rumsstil med utgångs-

punkt från »I.ouis X\'I ». Salongens möbel är i

förgyld »Louis XVI» med blått silfvermönstradt

siden af samma art som pannåernas och fönster-

draperiernas. Bland dess konstnärliga smycken
må slutligen nämnas dyrbart grönt Srvres-porslin,

en gåfva af Ludvig X\'I till dvn svenske am-
bassadören skalden grefve (lustaf l^lip ("reut/,

stora hvita porslinsurnor från Berlin-fabriken vid

1 700-talets midt, en liffull mar-

morbyst, framställande grefvinnan

Elisabeth De la (iardie, f. Wacht-
meister, af Cli) islian Eriksson o.s. v.

Det följande rummet kallas röda

salongen. Sitt namn har det fått

efter de r()da sidt^ngardinerna och

den rödklildda f()rg)lda möbeln.

\';iggarne äro hiir mer neutralt

hållna, i ett ljust gröngrått med en

låg hvit panel samt en jonisk vägg-

fris i hvitt och guld. Den stora

marmorcheminéen har efter renäs-

sansmönster två väldiija konsoler,

bärande dess öfverstycke. Skulle

vi här siirskildt fästa oss vid nå-

gon konstmöbel, vore det först och

främst det fcirgylda bordet i »Louis

X\'I», hvars detaljer: de fritt hiln-

gande guirlanderna, lejonhufvude-

na, sargens lagerkvistar, äro skurna

med den mest öfverlägsna konst-

skicklighet. Bordet har också till-

hört konstkännaren och samlaren
grefve Gustaf Adolf Sparre. Ofvan
denna praktpjes har placerats Al-
bert Edclfelts stådiga porträtt af

grefvinnan Elisabeth Wachtmeister,

ett konstverk af verklig rang, ut-

märkt ej mindre genom sin fina

koloristiska hållning än genom sin

nobla själfulla karaktäristik.

Men äfven äldre tiders målar-

konst får här i Jan Steciis stora

signerade bild »Den förlorade so-

nen» en märklig representant.* I

Jan Steens intelligenta berättande

konst äro de bibliska motiven ovan-

liga. Det ifrågavarande ämnet är

återgifvct i äkta holländsk dräkt.

En detalj kunde vara af intresse att

påpeka. Flickgestalten till höger

med en korg med frukter på hufvudet verkar

— eget nog — som om den inspirerats af en

'ri;ciansk förebild. -— Med en blick på la Tours

charmanta pastellporträtt af prinsessan af Rohan-

Soubise lämna vi den röda salongen och inträda

i »grefvinnans lilla salong», som det nästliggande

rummet benämnes.

Äfven hiir äro väggarna neutralt hållna, i

ljusgrått. Alldeles särskildt frapperas vi af en

stor praktspegel i barock, skuren i ek och stam-

mande från Mälsåkers slott. Tre par spratt-

' Di ll liar lillliiiil 'lill l8.|o lali r di t fmiia yalL lii t ]iä Finspång.

Röda salongen.
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lande knubbiga genier, omfamnande hvarandra,

blad, blommor och frukter, allt nästan fritt ut-

arbetadt, karaktärisera denna pompöst storsti-

lade ram, som måste utgått ur en verklig mäs-

tares verkstad. Och hvilken? Studera vi de-

taljerna noggrannare, framför allt genierna, finna

vi den mest slående öfverensstämmelse med
Bicrchayd PrecJits kronbärande genier i den kung-

liga paradsängkammaren på Drottningholm slott.

Alla dessa bytingar ha ett verkligt påfallande

syskontycke, ej minst hvad fysionomierna angår.

Till den berömde karolinske träskulptörens kända

verk kan därför härmed

läfTtras ännu ett. En
praktfullare spegelram

har säkerligen icke ut-

gått ur den Prechtska

ateliern. I samma sa-

long sitta några myc-

ket värdefulla familje-

porträtt, som t. ex. de

båda af OlofSöderniayk

målade porträtten af

grefve Baltzar von Plå-

ten (signeradt: »O. Sö-

dermark pinxit 1829»)
och af hans hustru gref-

vinnan Charlotta De
Geer, målad som fästmö

(signeradt: »O. Söder-

mark pinxit 1 830»), ett

par koloristiskt utmärk-

ta bilder, som väcka en

erinran om venetianarne

och van Dyck. Af Uno
Troili har exc. grefve

Carl De Geer till Eeufsta

målats. Det varmt och

mjukt stämda porträt-

tet är signeradt: »G. U.
Troili 1854». I ett par af salongerna hänga dyr-

bara venetianska glaskronor. Till det nyssnämnda
rummet stöter grefvinnans skrifrum. Sin särskilda

tidsprägel ha där de höga svartlackerade dör-

rarne med sin förgyllda ornering i antikiserande

stil. Afven rummets empiremöbel är hållen i

svart och guld och klädd med rödt tyg. Det
svartlackerade skåpet med bronsförgyllningar och
inläggningar, allt i rokoko, är däremot en typiskt

fransk pjes från andra kejsardömets tid.

Bland de förnämsta rummen må vi så äfven
uppmärksamma den stora matsalen i sydvästra
flygeln. Den är gediget dekorerad i flandrisk

renässans. Rundtom löper en hög ekpanel med
refflade doriska pilastrar. En utåtsvängd flandrisk

Grefvinnan Elisa

Oljemålniiiij af

gesims — af det slag vi så ofta se på nederländ-

ska renässansskåp — med omvexlande manliga

och kvinnliga hufvuden kröner densamma. Väg-

gen därofvan genomdrages af joniska hermpi-

lastrar upp till konsolfrisen. Fälten mellan konso-

lerna upptages af trätaflor med utskurna arabesk-

ornament. En liknande frodig skulptur utmärker

naturligtvis äfven dörrarne och deras öfverstycken.

Och paneltaket m.ed sina kasetter med arabesk-

ornering och nedhängande knoppar vill, äfven det,

erinra oss om i 500-talets nordiska renässansinred-

ningar. Den magnifika spiseln är dels af svensk,

dels italiensk marmor.
Två kolonnpar i svart

och hvit marmor upp-

bära spiselfrisen, medan
öfverdelen är klädd med
den rikaste träskulptur.

Här uppträda hermpil-

astrar med joniskafigur-

kapitäl, en konsolfris

och i fältet ett genom-
brutet löfverk med det

Platen-De Geerska mo-
nogrammet. En dyrbar

rumsinredning alltså, i

hvilken man sökt göra

det bästa af en histo-

risk stil. Dekoreringen

är utförd af !/. Ner-

pin. Bland konstföre-

målen i salen, som är

möblerad med en so-

lid ekmöbel, må näm-
nas stora porträtt af

Karl XV och Oscar II

som hertig, samt ett

porträtt af grefve B.

von Plåten, mäladt af

Troili.

I sydöstra flygeln träffa vi biblioteket, skrifrum,

rökrum m. m. Äfven biblioteket är dekoreradt

i nederländsk renässansstil. Taket visar ett stjärn-

mönster med en stor väldig knopp, från hvilken

en bronskanna nedhänger. De väggfält, som
icke upptagas af bokhyllor, äro klädda med
holländskt blått kakel. Ett par holländska porträtt

förtjäna här uppmärksammas: af Louis De Geer
och Laurent De Geer. Det senare är ett vackert

original från 1 600-talet. I det bredvidliggande

rökrummet böra vi ej gå förbi det stora sköld-

paddskåpet eller de vackra landskapsmålningar

af den bekante dansken J. la Cour, framställande

Wanäs och Kulla-Gunnarstorp.

Ej onämndt bör arkivet blifva. Det innehåller

beih Wachtmeister.

Vlbert Edcifelt.
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Den förlorade sonen.

Oljcniälnitif; af [an Sleen.

dels »godsarkivet, påbörjadt uikKm- den danska

tiden, vidare en svensk autografsamlin^ på ett

par tusen nuniiner, slutligen familjearkivet. I

det senare finnes en hel del korrespondens af

de med Wachtmeisterska familjen besläktade

familjerna v. Plåten, De Geer till l.eufsta och

Höpken samt ambassadören <;ref\e Tlrik Schef-

fers korrespondens.

Men äfven den öfre våninL^^ens rum kunna

visa oss mycket af värde och intresse.

I den öfre hallen finner man äter den antik-

iserande smak, som här och Inar uppenbarar

sig" på Kulla-Gunnarstorp. i'å trappbalustraden

stå näiuligen joniska kolonner förenade med rakt

bjälklag, och taket smyckas af grekiska kasetter

med blåa fält. På trappväggen har uppsatts en

magnifik flamsk hautelisseväfnad från i6oo-talets

midt, väfd efter en Rubensk kartong och med
ämne ur kepsar Konstantins historia.

Så väl i de kungliga giistrummen (säng-

kammare och salong) som i de s. k. Platenska

rummen finnas en del dyrbara konstföremål,

framför allt taflor. Så t. ex. ett landskap af

/aco/^ Ruisdael, tillhörande hans vikit dystra

fantasilandskap med en brusande bergsbäck, furu-

skog, branta höjder med borgruiner etc. Och
David I 'i>ikboo}is ;lr m()jligen ujij^hofsniannen

till en bild med en bondfest i en flamländsk

by, hvari särskildt landskapet i sin ovanligt

bruna ton är af utmärkt verkan. Nämnas böra
äfven en bondstugsinteriör af M. Stoop och ett

flodlandskap med en gammal kyrkruin af den
af Ruisdael påverkade Roelof Vrics. I de s. k.

Platenska rummen (3 st.) finna vi en del gamla
värdefulla konstmöbler: byråar, bord m. m. i

rokoko och gustaviansk stil, och sitt särskilda

intresse har grefve Gustaf Adolf Sparres gusta-

vianska dubbelsäng, som tillhör de få kvarva-

rande möbler från denne märklige entusiastiske

konstväns dagar på Kulla-Gunnarstorp. —
»Gundestrup i Kulden», som gården fordom

benämndes, var mot slutet af 1400-talet i släk-

ten Parsbergs ägo. En dotter till Nils Tömie-

sen Parsberg, Ingeboro, blef 1570 gift med
Jurocn Ottoseii Brahe till Tosterup. Denne blef

den gamla borgens uppbyggare. Både han och
hustrun dogo 1601 på Knutstorp. Sonen Tönne
Jörgensen Jhahe afled helt ung. Återkommen
från en utländsk studicfärd, följde han konung
Kristian i fält mot Sverige och dog i Kalmar
1 6 1 I af sina i dral)bningen vid Ryssby erhållna

sår, blott tjugo år gammal. Vid arfskiftet efter

honom tillöste sig hans äldre farbroder Axel
Ottosen Pra/w Kulla-Gunnarstorp, hans yngre far-

broder Knut däremot Tosterup, men som denne

dog redan 1 6 1 5 inlöste Axel Brahe äfven Poste-

ruj) af medarfvingarna. Sonen Tyge Axelsson

Brahe ärfde fadern, men dog vid tidiga år,

1639, efterlämnande fyra omvndiga barn. För

deras räkning försåldes Kulla-Gunnarstorp och

köptes af y/ir/ Eriksson Rosencrantz till Glim-

Spegelrani af Burchard Prccht i Lilla salongen.
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minge, en af Skånes rikaste magnater. Den-

nes son Corjitz Rosencrantz testamenterade går-

den till sin fästmö Margareta Jakobsdotter Ro-

sencraufz, som dog ogift på Kulla-Gunnarstorp

1680. Därefter delades gården mellan tre efter-

lefvande systrar, af hvilka tvenne sålde sina

andelar till kamreraren H. J. Hildebi-and, en

från Wolfenbiittel stammande köpman, som gjort

svenska kronan ansenliga tjänster och i Sverige

förvärfvade sig stora ägendomar (bland annat

Krapperup). Slutligen finna vi godset åter för-

enadt på en hand i släkten v. Conozvens ägo.

men afled redan 181 i. Arftagare blef då hennes

son grefve Gustaf Adolf Fredrik De la Gardie,

gift med Mariana von Salza. Han slutade dock
sitt lif redan 1833 och ärfdes, då han ej efter-

lämnade några bröstarfvingar, af sin far den

nyssnämnde^ excellensen grefve Jakob Gustaf De
la Gardie. Ar 1834 sålde emellertid denne ägen-

domen och snart äfven samlingarna till excellen-

sen grefve Carl De Geer till Leijsta. Efter den-

nes död (i 861) gick gården till hans dotter och

måg, grefvinnan Charlotta De Geer {\ 1888) och

hennes man excellensen grefve Baltzar von Pla-

Hl I tJP^'

Matsalen.

Hofjunkaren Didnk Christian v. Conowcn. säljer

det därpå 1775 XxW <gx^{vQ GustaJ AdolJ Sparre,
den bekante konstvännen, som 1777 gifte sig

med friherrinnan Elisabeth Amalia Beata Ramel
och genom borgens restaurering och parkens
ordnande, men framförallt genom sina konstsam-
lingars ditflyttande i högsta grad förhöjde Kulla-
Gunnarstorps sevärdhet samt gjorde det till ett

hem för gustaviansk förfining. Efter hans död
1794 innehade hans änka gården till sin död
1830 och underhöll och fortsatte sin mans för-

sköningssträfvanden. Makarnes enda barn, dot-

tern Kristina, blef gift med grefve Jakob De la

Gardie, den bekante excellensen på Löberöd,

ten, kanalbyggarens son (j 1875) hvilka upp-

förde det nya slottet, och hvilkas minne är på
det lifligaste förknippadt med det nuvarande

Kulla-Gunnarstorp. Större delen af tafvelgalleriet

gick redan 1855 till excellensen De Geers dot-

terdotter friherrinnan Elisabeth von Plåten, gift

med Wanås fideikommissarie grefve Axel Wacht-

nieister. Efter hennes fars excellensen von Plå-

tens död öfvergick Kulla-Gunnarstorp till henne,

som hon, änka sedan 1899, ännu äger och be-

bor, pietetsfullt vårdande dess stora minnen.

Kulla-Gunnarstorps gods omfattar i Alle-

rums socken omkring 2,220 har med enligt

för 1909 lämnad uppgift ett taxeringsvärde af
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Utsikt öfver parken och Öresund.

1,204,100 kr. samt i Kattarps socken 495 har

med enlit^t u[)p_L;ift ett taxcriiii.^^-svärde af 432,000

kr. Utom säteriet bestar godset af l)yarnc (iiie-

taröd, Ryd, Tornhult, liröda, Mjöhult, Djurmåsa,

Laröd, fiskläget Domsten, större delen af fisk-

läget Ilittarp, Svedbergs by (6',,, md) i Kattarp

m. m. Hela arealen är 2,715 har och samman-
lagda taxeringsvärdc^t uppgår till 1,636,100 kr.

Den förr till Kulla-^ lunnarstor[) hr)rande ägen-

domen Christinelund bildar nu en själfständig

ägendom om 1
'/, mtl och äges af \\'anas inne-

hafvare grefve C. Wachtmeister.

Till sist mä vi äfven nämna, att genom klimat,

terräng och jaktvård jakten på Kulla-(iunnars-

torp är en af de bästa i Skåne. Hundratals

rådjur ströfva omkring i park och skog, prakt-

fulla fasaner vandra rundt slottet, och den tyske

haren har på kort tid funnit sig till rätta i denna

trakt, som i mycket liknar Mellan-Europa mer

än Norden.



WANÅS
ORYTS SOCKEN, ÖSTRA OÖINOE HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af AUGUST HAHR

För de flesta bildade i vårt land står säkert

Wanås namn omsväfvadt af en viss nimbus.

Det är ej det stora godset såsom så-

dant, ej heller dess hufvudbyggnads arkitek-

toniska karaktär, så intressant denna också må
vara, som väckt denna uppmärksamhet. Det är

det enkla faktum,

att det hyser Sve-

riges, ja, man kan

till och med säga,

den skandinaviska

Nordens främsta i

enskild ägo varan-

de tafvelsamling.

Det mest lysande

namnet i detta gal-

leri, som endast i

vissa engelska och

kontinentala pri-

vatsamlingar har

sin motsvarighet,

är Rembrandt.

Blott den omstän-

digheten, att sam-

lingen bland sina

skatter räknar tre

signerade, af den moderna Rembrandt-forskningen
som »goldechte» erkända taflor af den holländske

ljusdunkelmästaren, bilder, som till och med i

populära, för en bredare publik afsedda Rem-
brandt-verk finnas återgifna, torde verka föga
inbjudande för hvarje oppositionell stämning i

Grefvinnan Ebba Wachtmeister,

född Ramel.

fråga om galleriets nästan enastående värde.

Och räckte icke dessa till för en högre positiv

värdering, kunde hänvisas till många pärlor af

annat slag, många af den holländska, den flam-

ländska och den franska konstens allra finaste

namn, mästare, hvilka vi förr vänta oss träffa

i kontinentens sto-

ra offentliga mu-

seer än i ett en-

skildt tafvelgalleri

i Norden. Redan
af det sagda, torde

vi kunna draga den

tämligen vissa slut-

satsen att en så

sällsynt samling

mästerverk ej upp-

stått i vår tid. Af

de dyrbarare pri-

vatgallerier, som
bildas i våra dagar,

är det egentligen

endast de ameri-

kanska, som med
någorlunda fram-

gång förmå reah-

sera en sträfvan att nå en med Wanåsgalleriet jäm-

förlig kvalitet. Dessa nybildningssträfvanden ha

nämligen lyckats drifva upp konstmarknadens pri-

ser till de mest fabulösa summor och göra cie få

äkta verken af målarkonstens heroer, som ännu

kunna uppenbara sig i konsthandeln, nästan oåt-

Hofstallmästaren
Grefve Carl Wachtmeister.
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Wands frun söder.

komVv^d. Wanåssamlingen går tillbaka till i 700-

talcts slut och bildades af grefve Gustaf Adolf

Si)arrc, hvilkcn på mödernet stammade från den

rika Sahlgrenska familjen i Göteborg. Hans
far var direktören för Ostindiska kompaniet grefve

Rutger Axel Sparre. Han Icfde utan tjänst,

dels i Göteborg, dels på Kulla-Gunnarstorp i

Skåne, som en f<")rm()gen rentier, som samlare

och finbildad konstviln och dog i7<)4.

Men innan vi ta närmare kilnnedom om sam-

lingen och dess historia, l)öra vi först ägna vår

uppmilrksamhet åt Wanås gamla borg och dess

vackra kige. Bland de arkitektoniskt intressanta

skånska renässansborgfarne intar den — framför

allt irenom sina or^iflar — sitt särskilda rum.

W^anås relativt nordliga läge gör, att dess om-
gifningar visa en helt annan karaktär än de

skånska trakter, i hvilka tle hittills skildrade slotten

och herrgårdarne äro belägna. Häradet sträcker

sig i norr till smålandsgränsen och har till större

delen det småländska höglandets natur. \'ägen

från Wanås station för oss dels genom en su-

sande barrskog, dels genom en vackert uppväx-

ande ekskog, tills vi nalkas gården med dess åt

olika håll förande majestätiska lindalléer och med
dess oförlikneligt .sköna vildpark med sin lilla

af det rikaste fagellif utmärkta sjö. strax söder

om slottet. Här möter oss ett det mest tjusan-

de i)erspektiv. Men endast varsamt har män-

niskohanden ingripit. Parken är bland annat

berömd för en nära tusenårig ek. Den lilla

sj()n står i förbindelse med den i närheten fly-

tande Almaån, en biflod till Helgeån. Närmast
i söder sluter sig en liten kanal till slottsbygg-

naden. Redan under medeltidsdagar byggdes

på denna plats en trotsig borg, omgifven af

vallar och vatten. Sjön fanns äfven då liksom

nu, men sträckte sig betydligt bredare omkring,

så att bor<^en säkerlio^en var helt eller nästan

helt och hållet omfluten af densamma, fiårdens

forna namn »\'andaas» pekar ju också tydligt

på ett dylikt läge.

I den rektangulära komplex af olika bygg-

nader, hvaraf den nuvarande borgen består, ur-

skiljer man i nordvästra hörnet— jämför planen—

Plan af våningen l Ir. upp.

2. Stora saloiigrii. — 3. Förmaket. — 4. Kahinetlct

.

Matsal.
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en nästan kvadratisk byggnad med höga trapp-

gaflar i öster och väster. Denna är tydHgen

det ursprunghga huset. Dess murar äro 2^2

alnar tjocka. Den åt norr synliga takgesimsen

består af en rad rundbågar pä små konsoler

och där ofvan lister. Gaflarne, af hvilka den

östra stöter till det norra huset och endast delvis

är synlig, ha höga spetsbågiga nischer samt

cirkel- och sköldformiga fördjupningar. Det västra

röstet begränsas nedtill af en bred bandlist med
ett tandsnitt under. Dessa gaflar med sin så

tydligt markerade medeltidskaraktär gå sanno-

likt tillbaka till den tid, då Wanås var i Brahe-

släktens ägo, alltså till 1400-talets slut eller 1500-

talets början. Vi kunna mycket väl föreställa

oss, att det kvadratiska huset var kärnan i Kri-

stian ll:s energiske partigängare Nils Brahes

»fasta hus». Tillbyggnader åt söder och öster

hade sannolikt redan då uppstått. Under det

nordiska sjuårskriget härjades och brändes går-

den af en svensk truppstyrka under anförande

af Jakob Henriksson Hästesko, men blef snart

ånyo och till större omfång åter uppbyggd af

den dåvarande ägaren landsdomaren Sten Bille.

Wanås 1680. Enligt Biirman-Fischer.

Detta skedde 1566, och från denna tid stamma
de väsentliga dragen i Wanås nuvarande slotts-

byggnad.

Denna består af ej mindre än fem särskilda

hus, som ursprungligen omgåfvo en mindre borg-

gård. Utom det nyss beskrifna ligger å norra

sidan — gårdssidan — ett mindre hus med två

fönster i öfre våningen samt ett jämte ingångs-

dörren i den nedre. Dörren har en modern
portalomramning i renässansstil, och modern är

Wanås i början af 1800-talct. Enligt Thcrsncr.
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äfven takkupan med dess gafvelröstc, som stili-

stiskt öfverensstämmer med det östra husets gaf-

lar. Itndast rundbåg-sgesimscn är gammal. Från

Sten Billes dagar härrör vidare det östra stenhu-

set. Långsidan visar en gesims med breda rund-

hågar på små konsoler. Där sutto dock fordom

stickbågar. De melhm fönsterväningarna anbragta

järnbokstäfverna L. S. V. V. P. B. A. i 708 syfta

på en af fröken Lena Sofia von Putbus 1 708

företagen reparation. Märkliga ilro flygelns båda

ofafv^elrösten i norr och söder af en bland de

bevarade skånska renässansgaflarne nästan ena-

stående typ. De bestå af ett högre midtparti

och två lägre sidopartier. Hvart och ett af

dessa senare har ett nedre och öfre nischfält,

det sistnämnda med rundbågig betäckning. Skil-

naden mellan nischerna markeras af ett list-

verk, som nederst har ett tandsnitt. De yttre

pilastrarna sluta i tinnar, och de mellersta fort-

sätta uppåt kring gafvelns öfra del och sluta

likaledes de i tinnar. Midtpartiets nedre hälft

utmärkes af ett af en kolonn deladt rundbågs-

fönster, som dock ej är ursprungligt. Därofvan
en trappstegsfris och lister. Det öfra fältet

har två rundbågsbetäckta nischer och krönes

af en mellan bågarne anbragt kraftig tinne.

Den södra gafveln tyckes vid en jämförelse

med afbildningen i Ljunggrens »vSkånska herr-

gårdar» vid slottets senare restaureringar fått

bibehålla sin karaktär. Hela gafveln fördelas

af en bred horisontal list, så att det mellersta

partiet får tre afdelningar i stället för två. I

den nedersta ses ett litet lågt fönster, medan
fältet därofvan upptages af ett rutmönster. Röstet

begränsas nedtill af en rundljägsfris, som fått

ersätta en äldre med raka eller s. k. stickbågar.

Fönstret därunder omges af två insänkta rundlar

och två sköldformiga insänkningar, hvarpå det

hela afslutas af en tandlist. Dessa gaflar äro

ett intressant prof på en kombination mellan

den nordiska medeltidsgafveln med uppskjutande

tinnar och den italienska, särskildt den veneti-
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anska renässansgafveln med afslutande bågseg-

ment.

Den från det kvadratiska huset utskjutande

sydvästra, ganska breda flygeln afslutas åt söder

med en gafvel, men som vid en modern restau-

rering förändrats i öfverensstämmelse med den

östra flygelns. En föreställning om den ur-

sprungliga ger oss dock afbildningen hos Ljung-

gren. Denna höjde sig i tre afsatser, skilda

genom kraftiga gesimser och på sidorna för-

enade genom snirkelsvängda band samt där

flankerade af med små pyramider täckta kraf-

tiga tinnar, som här liksom vid de nyssnämnda

<raflarna afsluta den vertikala fördelningen. Re-

nässanskaraktären var i detta gafvelröste ännu

mera genomförd. Men det var dröjande och

med en viss otymplighet som de nya formerna

inkommo i Skånelands arkitektur. A det syd-

västra huset låg fordom hufvudingången, till hvil-

ken öfver grafven en vindbrygga förde. Ljung-

gren omtalar, att ofvan porten fanns en murad,

nedåt sluttande ränna, hvarigenom stenar, sju-

dande vatten och beck o. s. v. kunde på ett obe-

hagligt sätt öfverraska angriparen. Som af våra

afbildningar ses, har där numera lagts en med
platt tak försedd utbyggnad. Den rymmer det

nuvarande köksdepartementet. Så ha vi slut-

ligen den femte byggnaden eller det mellan östra

och västra flygeln belägna södra huset. Detta

är af jämförelsevis sent datum. Det uppfördes

nämligen 1818— 1820 i stället för ett fordom
där beläget korsverkshus. Vid samma tillfälle för-

lades hufvudingången till norra sidan. Den lilla

borggårdens utrymme har för ej längesedan tagits

i anspråk för en komfortabel trapphall, och endast

en liten ljusgård återstår af densamma. Närmast
dessförinnan var den upptagen af en trappbygg-
nad, som förenade norra och södra husen. Ytor-

Par// af nedre hallen-

Matsalen-

nas hvitrappning går ej osannolikt tillbaka till

1 708 års restaurering. I äldre tider ha natur-

ligtvis gaflarna med de hvitputsade blinderin-

garna mot den röda tegelytan gjort en betydligt

konstnärligare effekt än nu. Den senaste restau-

reringen af slottet skedde 1904. Den nuvarande

innehafvaren grefve Carl Wachtmeister lät då så

väl slottet som de båda fria, en våning höga fly-

gelbyggnaderna omkring gårdsplanen genomgå
en genomgripande renovering. — Nordost och

nordväst om detta så originella slott ligga slut-

ligen stall, ladugårdar, magasinsbyggnader, logar

o. s. v. i skygd af åldriga lindar och ekar.

Slottets ///re har genom den nyssnämnda trapp-

hallens anläggning, genom en korridors anord-

nande i nedre våningen o. s. v. vunnit väsent-

ligt i bekvämlighet.

I nedre våningen ligga herrummen, d. v. s.

grefvens skrif- och rökrum, vidare en följd af

gästrum m. m. Från nedre hallen för den med
ett elegant smidt gallerverk försedda trappan till

den öfre, hvarifrån vi inträda i hufvudvåningen.

Här gruppera sig rummen sålunda: i södra

huset stora salongen, med fyra fönster åt parken,

i östra stenhuset två smärre salonger samt i

sydvästra huset matsalen. I det äldsta huset

ligga utom andra rum serveringsrum o. a., och

där för en hvalfbetäckt vindeltrappa, den ur-

sprungliga uppgången, till den nedre våningen.

I den fasta dekoreringen finnes egentligen intet

kvar från fordom dags. Ett undantag utgör den

öppna skulpterade spiseln i nedre hallen, som
förut stått i en flygel på gården, men vid den

senaste restaureringen här insatts. Den upp-

bäres af två i ett manligt och ett kvinnligt huf-

vud slutande konsolstöd. A densamma ses år-

talet 1636 samt det Juulska och det Ramelska
vapnet jämte bokstäfverna M. J. och A. R. (iMalte

Juul och Anna Ramel). Då Anna Ramel först
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som änka anno 1641)

köpte Wanas, har spiseln

säkerligen hitflyttats från

någon henne och hen-

nes man tillhörig gård,

sannolikt Maltesholm.

Rummen äro gediget

möblerade, så väl med
moderna som äldre mö-
bler. Af dessa förtjiina-

de visserligen flera att

särskildt påpekas, men
detta får stå tillbaka för

den angelägnare uj)p-

giften att närmare an-

tyda arten af Wanås be-

römda tafvelsamling, på
hvilken jag redan i in-

ledningen till denna skil-

dring fäste uppm;irk-

samheten.

Större delen af taflor-

na voro förr koncentre-

rade i stora salongen,

som då niistan mer lik-

nade en museisal än

en salong. Nu äro de

spridda i båda våningarna, och

till deras egenskap att äf\en

väggytor. När till och med
liga gallerierna denna riktig

tränga igenom, är dess tilläm]

galleri naturligtvis i h()gsta

grad befogad. Samlingens

skapare var, som redan

niimnts, grefve ( lustaf .\dolf

.Sparre. J)e flesta inköpen

skedde i Nederländerna och

Frankrike. Särskildt gjor-

des en del värdefulla taf-

velförviirf i Paris åren i 770
och 1780. Hans mellan-

hand därstädes var en viss

Langlier'\ Genom denne

var d(,'t han äfven f(')rvärf-

vade sig det senare ur

»Sparreska kabinettet», som
galleriet fordom kallades,

utbrutna praktstycket »Sile-

nus, omgifven af backan-

ter», af Jakob Jo)dac)is,

hvilket sedan gick till gref-

* jllifr \i(l;ur ililrdnin^cii till (i.

(iiitlics k;Ual()<^ iifviT »rarvelsaiiiliii';en

p.1 V.mÄs », Sthlm 1895.

Circfvc (jiistiif Adolf Spurrc.

VJn-r A. Roslins oljemålning på Öveds Kloster.

hiinsyn har tagits

kunna dekorera

i de stora offent-

a i)rincip börjat

»ning i ett jirivat-

Spisel i nedre hallen
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vin nan Malvina De la

Gardies .samUng på Ha-
miltonhouse vid Hel-

singborg och nu mer
liksom Roslins delikata

porträtt af grefve Sparre

bilda ett par af Ö-

veds Klosters dyrbaraste

smycken.

Det »Sparreska kabi-

nettet» fanns först i Gö-
teborg, där skriftställa-

ren Lukas von Breda
såg det I 79 1 — 1792.
Han omtalar det då i

sina bekanta konstartik-

lar i vStockholms-Posten.

Ar 1775 hade grefven

köpt Kulla-Gunnarstorp

och två år därefter gift

sig med friherrinnan

Amalia Ramel. Snart

därpå bosatte han sig på
sin nya ägendoni. Taf-

velsamlingen kom an-

tagligen ej dit förrän

kort före hans död i 794.

På det skånska godset vid Öresund lefde sedan

änkan till sin död 1830, då hon ärfdes af dot-

tersonen grefve Gustaf Adolf Fredrik De la

Gardie, son af den bekante excellensen grefve

Jakob De la (iardie och Kristina Sparre. Blott

tre år därefter afled den

unge De la Gardie, vid 33
års ålder, och arfvet öfver-

gick då till hans far excel-

lensen, som emellertid 1837
sålde samlingarna till excel-

lensen grefve Carl De Geer

af Leufsta. Ar 1 855 skänkte

denne större delen till sin

dotterdotter grefvinnan Eli-

sabeth Wachtmeister, född

v. Plåten. Den öfverflytta-

des då till Wanås. År 185 5

och 1894 träffades fidei-

kommissbestämmelser för

densamma. Fideikommiss-

galleriet utgöres af 78 olje-

målningar, hufvudsakligen

ur den holländska, belgiska

och den franska skolan.

Såväl för vårt lands som

flera utländska konstforska-

re är den väl bekant och
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uppskattad. Olof Granberg har behandlat 47
af taflorna i sitt stora märkliga arbete »Les col-

lections priv^ées de la Suéde (1886), och Georg

Göthe har öfver densamma författat en utförlig

beskrifvande katalog »Tafvelsamlingen påVanås»

(1895). Af utländska konstkännare, som person-

ligen studerat densamma, vill jag nämna Karl

Madsen i Köpenhamn och Hofstede de Groote

i Amsterdam. I förbigående bör sludigen anmär-

kas, att på Wanås finnas en del andra taflor,

som ej ingå i fideikommisset. En noggrannare

skildring får jag ej här tillfälle att lämna. Blott

Nicolas Etiasz: Mansporträtt.

en och annan vink om arten och värdet af de
förnämsta taflorna.

Redan i den förutnämnda trapphallen mot-
tagas vi af trenne utsökta porträtt: en herre och
två damer från 1600-talets förra hälft, klädda i

tidens modedräkt, i hvilken de väldiga styfva

pipkragarna utgöra det kanske mest karaktäris-

tiska momentet. De större porträtten (midje-

bilder) framställa en förnäm holländare och hans
hustru. Finmåleriet och den ytterligare detal-

jeringen — märk t. ex. spetskråset å dampor-
trättet — vittna om en äldre skola. Den be-
römde Miereveld i Delft — skaparen af det
populäraste Gustaf II Adolfs-porträttet — an-
sågs förr som deras upphofsman, tills man på
dukarnas baksida upptäckte en äldre påskrift,

som upplyste om, att mästaren var den egent-

ligen först i våra dagar uppmärksammade Ä^i-

colas Eliasz i Amsterdam, en äldre samtida till

Rembrandt. De bära årtalet 1631. Ljuset faller

på de stora hvita kragarna samt ansiktena, hvilkas

modellering är genomförd med osviklig säkerhet.

Svarta och bruna toner dominera i dräkter och

bakgrunder. Med dylika stolta, värdiga skapelser

inledes alltså det stora holländska porträttmåleriet.

Minst ett par årtionden tidigare hade äfven i

Belgien en ny aristokratisk porträttkonst sett

dagen. Hos Rubens och van Dyck kom, som

Nicolas Eliasz: Damporträtt.

bekant, den måleriska principen till fullständigt

genombrott. I Holland var det Frans Hals
och hans krets, som befriade målarkonsten från

den dröjande arkaismen. Prof på det flam-

ländska porträttet ha vi på Wanås i bröstbilden

af en ung dam (i hallen). Det måleriska upp-
fattningssättet är där betydligt friare, och vi fä

en föreställning om den varma Rubenska kolo-

riten. Den brunögda skönheten har dock säkert

ej målats af den store färgmästaren själf, men
väl af någon från honom inspirerad konstnär,

måhända af S/moji de Vos. I samband med de
nu nämnda porträtten kunna vi upptaga den
stora bild, framställande en flöjtblåsare af Adrian
Hanncinanii, som ses i förmaket i öfre våningen.

Den är ett arrangeradt porträtt, ett genreporträtt
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helt enkelt och onekligen ;if en viss förnäm
karaktär. Dess mästare hade också varit van

Dycks lärjunge (verksam i London och Haag).

Tills signaturen upp-

täcktes, gick taflan un-

der italiensk skylt. Men
huru mycket mattare

verkar ej detta konterfej

i jämförelse med dem,

som vi nyss betraktat.

Bakom dem ana vi

en helt annan konstnär-

lig energi. Hallen de-

koreras äfvcn af andra

flamländska taflor, sä

t. ex. ett par stora de-

korativa landskap frän

i6oo-talets första hälft.

Det ena framställer ett

vikit romantiskt skogs-

landskap med en hål-

väg, å h vilken up{)dy-

ker ett brokigt följe i

orientaliska dräkter.

En flamländare, /V/(V-

Cnsfcrls, har äfven må-

lat blomstervasen ined

tulpaner och rosor. 1 )är-

cmot är en holländare mästare till dess pondant,

ett fruktstycke. Den stora dekorativa taflan med
nakna barn och frukt-

knippen i ett landskap

— taflan hör ej till fidei-

kommisset — är en af-

lägsen afläggare af lik-

nande Rubensska alster.

1 två närbeliigna rum,

grefvens skrif- och rök-

rum, väcka jämväl en

del taflor vårt intresse.

Mindre de stora figurri-

ka skildringarna af Per
IlillcstrlUii med naivt

berättade scener ur Ciu-

staf liks finska krig

eller de dock i viss mån
liffulla rytteristriderna

af de svenska Karlar-

nes batalj målare y. /V/.

Lenike iln ett par taflor

af flamländaren David
Tciiicrs, som i allmän-

het är briljant rc[)resen-

terad på Wanås, hiir

med en stor bild, fram-

Obekant flamländsk målare: Dumporträtt.

ställande dansande bondfolk samt en mindre,

»Rökaren», vidare ett ungdomsarbete »Hvilande
kor» af Adrian v. de J'clde och två ypperliga

signerade Woinverman,

i hvilka naturligtvis den

måleriskt värdefulla hvi-

ta hästen ej saknas. En
rytteristrid »Striden om
fanan» af Jacques Phi-

Ii/>/^cs de Loutherboiirg

(t 1 8 1 3) är ett litet mä-
sterverk af lif och rö-

relse och enhetlig färg-

verkan.

I den öfre våningens

gemak kasta vi till en

början en blick i de bå-

da mindre salongerna,

förmaket och kabinet-

tet. I det senare uppen-

barar sig på nytt Phi-

lips A\'ou\verman, men
nu med en för honom
mycket ovanlig fram-

stiillning, »Pyramusoch
Thisbe», en liten i fär-

gen helgjutet verkande

Adrian Hanncmann: Flöjtspelaren

bild, där den förtviflade

Thisbe ses genomborra sig med svärdet bredvid

den i röd uniformsrock på marken utsträckte

Pyramus. I samma rum

se vi äfven en annan,

fast mindre bekant hol-

ländare, Arie de Vois,

hvars »Öldrickaren» vi-

sar honom tillhöra de

sirliga fin målarnes krets,

som mot slutet af den

holländska konstens ut-

veckling växte i oroan-

de grad. Till van Dycks

atelier går otvifvelaktigt

den i »grått i grått»

målade »Kristus på kor-

set» tillbaka. Bilden är

cn liten som förebild

för kopparstick afsedd

kopia af van Dycks

stora för dominikaner-

kyrkan i Antwerpen

målade tafla, som nu

träffas i Antwerpens

museum. Men hufvud-

sakligen är det den fran-

ska konsten, som här trä-

I
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der oss till mötes. Så t. ex. ej mindre än fyra anska »Violoncell-spelaren» ansågs förr t. o. m.

taflor af den odödlige Clmrdin. Två små delikata värdig en Giorgione.

stilleben samt »Tecknaren» — en yngling teck- I den stora salongen är det emellertid vi träf-

nar efter en gips-

afgjutning af Pi-

galles Merkurius
— och »Lexför-

höret» — en ung
mor förhör sin

dotter lexan —
båda små älsk-

värda skildringar

från den barnens

och ungdomens
värld Chardin i

så många bilder

tolkat. Ett pitto-

reskt hamnparti

af Claude Vernet

eller i hans art,

Roslins vackra

(osignerade) por-

trätt af galleriets

stiftare samt Gu-

staf Etmdberörs

fa samlingens för-

nämsta perlor.

Här är det de tre

märkliga Rem-
brandt-taflorna

fått plats. De re-

presentera olika

utvecklingsfaser i

mästarens konst.

Från hans ung-

dom härrör »Por-

trätt af en ung
jude», en år 1632

daterad bröstbild,

hållen i konstnä-

rens dåvarande

porträttmaner,

utmärkt för all

möjlig tydlighet,

klarhet och spets-

penslig detalje-Lilla salongen.

ring. Men hvil-

något tunga pastell af en fröken Adlerfelt, »må- ken inneboende styrka i denna lugna färgbe-

ladt af G. Lundberg vid 80 års ålder utan glas- handling! Det är samma år den berömda »Ana-
ögon», som en vänlig inskription upplyser om, tomien» målades. Om dennas välstuderade, mer
fånga äfven,

liksom några

dyrbara, från

Leufsta stam-

mande konst-

möbler, vår

uppmärksam-
het.

Bland taf-

lorna i förma-

ket må näm-
nas Adrian

Hannemanns
redan omtala-

de »Flöjtblå-

sare», »Ung
dam med nejli-

ka», en bild af

Rembrandt-

tycke, enligt

Hofstede de

Groote af Fer-

dinand BoI,

objektivt fat-

tade typer få

vi ofvan här

en aning. Men
vingarna å

konstnärens

g^enius växa.

Han intränger

djupare i lju-

sets och fär-

gens värld och

utbildar vida-

re den starkt

personliga, af

poetisk kraft

burna ljus- och

ljus-dunkelstil,

i hvilken män-

niskorna och

lifvet allt se-

dermera skul-

le ta gestalt åStora salongen-

hans under-
samt Nare/ du Jardins »Boskap vid ett vad» med bara taflor. Bilden af den 1 65 i signerade »Gam-
motiv från Itahen. Öfver en flod för en bro, byggd mal rabbin i röd hatt», synbarligen en modell-
1 en dekorativ hvalfbåge. De italienska bilder figur, visar oss sålunda den suveräna måleriska
VI här se, äro svåra att bestämma. Den veneti- frihet, som utmärkte hans mannaålder. Starkt

82
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koncentreradt faller ljuset på det ur dunklet fram-

blickande intelligentagubbansiktet,.som därigenom

får nästan något visionärt. Och hvilket lif, hvilken

glöd i de skissartadt bredt och kraftigt anlagda

Rciii tillskrifven »Ecce Homo», som fordom
ansågs som ett verk af rang, jämte ett par andra
italienska dukar af mindre omfång, locka oss ej

särskildt. Men den tjusfulla lilla bilden af frans-

Rciiibrandt : Portriitt cif cn ung inan Uliit. W(i2).

färgerna! Från 1662, den tid, då det sista stor-

verket » Klädcsväfvarnes f()reståndar(y^ (.Staal-

mesters») såg dagen, stammar Wanås härligaste

tafla, »Porträtt af en ung man - . Detta är långt

omsorgsfuUare och grundligare måladt. Men det

var ett af en ung förmögen »mynher» beställdt

konterfej, det gällde, och den åldrande, af sorgen

härjade mästaren har tydligen

samlat sig till en kraft[)reslati()n.

Porträttet verkar ocks;i med en

alldeles osedvanlig energi. Som
i hvarje stort äkta konstverk

har hvarje del en stegrad be-

tydelse. \'ärdet hos ett dylikt

ligger ju i att ge mer än verk-

ligheten. Till karaktären är vårt

porträtt nilra besläktadt metl

»Staalmesters». Kanske dem till

och med uppstått i något sam-

band med den ryktbara så mäk-

tigt verkande porträttgrupj:)en i

Amsterdam. Men för dessa

Rembrandt-taflor få vi ej glöm-

ma salongens öfriga skatter.

I lolländare och flamliindare nä-

stan hvart vi blicka! lui Giiido
Rcmbrandt: Porträtt af en ung jude

(dat. 1632).
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Rcmbrandt : ^En rabbin . Modellfigur (dat. löSi)-

mannen /i'an Baptiste Greiize, »Tvätterskan» är

en kostbar perla, liksom äfven af ett ej ringa

sällsynthetsvärde. Af de lättare anträffbara hol-

ländska småmålarne finna vi t. ex. två små sig-

nerade bilder af Haarlem-mästaren Adrian van

Osladc, »Gubbe med ett vinglas i handen» och

»Rökande bönder», båda stammande från hans

senare utvecklingsskede. Annu
högre konstvärde äger den stäm-

nincrsfuUa taflan af hans brodero
hak van Ostade, »Häst som

vattnas», ett stämningsfullt orga-

niskt verk af en vek, lyrisk grund-

stämning. Gabriel Me/s7i repre-

senteras af två taflor, en från

hans tidigare period »Rökaren»

(med den rätt ovanliga signa-

turen »G. Metsue») samt en nå-

got rikare, bredt målad genre-

bild »Plättförsäljerskan vid sin

bakugn». Jan Stcens »Fresta-

ren» — en karl bjuder en dam

en pipa tobak — hör ej till den-

nes märkligare arbeten. Men

Gerard Terhorchs »Apelkastad

häst i ett stall» är ett verkligt
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praktstycke. Man häpnar öfver den fenomenala ett par små pendantbilder visa oss, »Sjungande

ljusbehandlingen, öfver färgspelet å hästens glän- bönder» och »Rökande bönder». En långt finare

sande hud. Öfriga holländare, Adrian van der färgstämning och ett fysionomiskt studium af

modellerna vittna om
inverkan från Frans

Hals och hans krets i

Haarlem, där målaren

en tid vistades. Slut-

ligen ha vi i den dråp-

lige, i sin sysselsättning

fullkomligt uppgående
»Rökaren» en kanske

ännu säkrare, fast något

senare Brouwerbild, sig-

nerad med ett B under

den i så många må-

larens bilder återkom-

mande hyllan på den

grågula väggen. Fär-

gerna, bl. a. det ljust

gulgröna, ljust brunvio-

letta i mannens dräkt,

uppgå i den härliga

varma heltonen. David
Teniers d. y. har där-

emot varit lyckligare i

att få behålla de honom
sedan gammalt tillskrif-

na taflorna på Wanås.

Icke mindre än nio sig-

nerade bilder falla på denne elegante, bondlif-

vet »ur en högre synpunkt» studerande konst-

när. Bland dem äro de

Werf, JV. van Mieris

o. a. få vi lämna för

att kasta en blick på de

flamländska målarna.

Först då en så he-

dervärd » Altmeister»,

som /an Brueghel d. ä.

Hans två små blågröna

bilder med brunaktig

förgrund och figurer i

lifligt färgstarka dräk-

ter, ett »Flodlandskap»

och »Bondfolk på en

landsväg» äro oss väl-

bekanta från de stora

gallerierna. Alla äro så

lika, en art, ett släkte.

Till fakob Jordaens har

hänförts en studiefigur,

en »Vingårdsarbetare»,

dock ej af något större

intresse.

Förr i världen ansågs

Wanås-samlingen hysa

ej mindre än fyra ar-

beten af den genialiske

Adrian Broiiiver. Se-

nare kom tviflet och reducerade antalet till noll."'

För min del är jag dock öfvertygad om, att

»fyran» betydligt mer
närmar sig sanningen

än »nollan». T. o. m.

olika perioder i den äf-

ventyrslystne konstnä-

rens utveckling torde

här vara representera-

de. Från hans ungdom,
möjligen t. o. m. från

tiden, innan han reste

till Holland, eller strax

efter, stammar den med
B signerade »Dansande
bondfolk utanför en stu-

ga», en bild af en myc-

ket dunkeltonad färof-

stämning och med be-

tydligt karikerade figu-

rer. En replik finnes i

samlingen A. Schloss i

Paris. Ett mer utveckladt skede skulle däremot

j. B. Greuze: Tvätterskan.

Gerard Terborch: Stallinteriör.

* Hvarken i Granbergs »Les coUections privces» eller i Göthes
katalog har Bnmwer ansetts som mästare till nSgon enda tafla pä Wanäs.

två vackra herdetaflor-

na ett par ur ämnes-

valet tämligen sällsynta

bilder bland den ytter-

ligt produktive måla-

rens verk.

Härmed torde åt-

minstone några antyd-

ningar om det celebra

Wanås-galleriet ha gif-

vits. En del porträtt,

släkt- och ägareporträtt,

som ej ingå i fideikom-

misset, finnas här äfven.

I regeln äro de dock

ej af större märklighet.

Trenne Breda-porträtt

förtjäna dock anmärkas.

Utrymmet för dessa ra-

der har för öfrigt redan tagits allt för starkt i

anspråk för att vi på dem närmare kunna ingå.
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Adrian Bromvcr: Rökande bonde.

Hvad till sist Wanås forne ä^arc an^jår veta

vi redan, att det i slutet af i joo-talct och i

början af det följande seklet var i släkten Brahes

hilnder. Den Kristian II så \ armt tillgifne yV/A

Jhalic förlorade emellertid både lif och gods

i striden f()r sin afsatte konung. Den därpå föl-

jande ägaren är ( lans Jyillc, som af kronan

synes köpt det indragna Wanås omedelbart efter

den olycklige Pirahcs dom år 1525. Bille tog

liflig del i tidens stritler och arbetade bl. a.

verksamt för hertig Kristians (sedermera Kristan

III) Inllande som kf^iung i Danmark och Norge,

lian afled 1553, efterlämnande, som det heter,

»en nästan otrolig rikedom», lians son lands-

domaren Slcn Billc (f 1585) ärfde Wanås. Den-

nes betydelse i gårdens byggnadshistoria känna

vi redan. .Sonen Claus Billc var en dålig hus-

hållare och måste frånträda Wanås, som 1626

tilldcHiides systern Elisabeth Jhllc, iinka efter

Sievert Beck. (lodset gick sedan till deras son

.S"A7/ Bcik, kgl. dansk räntemästare. Fth" dennes

omyndiga barns räkning såldes det år i()49till

fru Anna Ramel, änka efter landshöfdingen i

Kristianstad Malte Juul. Deras dotter Ilfart n

Juiil, gift med S/eii Rcedtz, ärfde Wanås, som fru

Maren efter mannens död donerade till sin syster-

dotter fr()keii F.cna So/ia i'ou Pitihiis. Däri-

genom kom gården, om blott för kort tid, 1

denna förnäma och bet)dande släkts ägo, gick

Adrian Brtniwcr eller hans art: Krogsällskap.

först till fröken Lena Sofias brorson grefve

Mauril-: 11rik vo)i Pntbns, landtråd och landt-

marskalk i J'ommcrn och Riigen, 1731 svensk

grefve och 1733 president i Wismarska tribuna-

let, därefter till grefve Jllal/e Bredrik von Pntbns,

som år 1756 sålde Wanås till öfverstelöjtnanten,

Isak van Ostade: Häst som vattnas.

5



5VENSKA SLOTT O CH HERRESATEN

sedermera landshöfdin-

gen i Kristianstad fri-

herre Carl Axel Hugo
Hamilton. Han afled

redan 1763 vid 41 års

ålder. Änkan Betty Jen-

iiings trädde 1768 i

nytt äktenskap med
landshöfdingen friherre

Carl Adlerfelt, som
dock dog samma år.

Deras dotter Carolina

Adlerfelt gifte sig i 79

1

med grefve Hans Fre-

drik Wachtmeister. För

den yngste sonen i

detta äktenskap grefve

Carl Axel Wachttnei-

ster gjorde mormodern
år 1800 godset till fidei-

kommiss. Därmed blef

det ett släktgods inom den historiskt ryktbara

ätten Wachtmeister till Johannishus och gick efter

den förste fideikommissariens död (1865) i arf

först till sonen grefve Axel Fredrik Wachtmeister

I. S. Chardin : Lexförhöret

{\ 1899) och sedan till

sonsonen den nuvaran-

de innehafvaren gref-

ve Carl Wachtmeister,

hvars mor grefvinnan

ElisabethWachtmeister,

född von Plåten, lefver

samt äger och bebor

det ståtliga Kulla-Gun-

narstorp vid Helsing-

borg. Grefve Wacht-
meister är sedan 1884
gift med friherrinnan

Ebba Ramel.

Wanås gods är be-

läget i Gryts, Kviinge,

Hjersås, Knislinge, E-

mitslöfs och Gumlösa
socknar — den största

arealen inom Gryt och

Kviinge — samt upp-

går till 16,963 tunnland, hvaraf 9,077 tunnland

åker och äng samt 7,886 tunnland skog och betes-

mark. Det sammanlagda taxeringsvärdet utgör

enligt (för 1908) lämnad uppgift 1,828,400 kr.

Wanås slott från sydfäst-
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TROLLENÄS SOCKEN, ONSJÖ HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Till Skånes mest bet)dande s^ods hör Trolle-

näs, sedan 1770 Trolle-släktens fideikom-

miss, beläget på den bördiga flacka sliitton

kring l^sl()f. Trakten genomskäres af tvänne

järnvägslinier, Landskrona— l^^.slöfs och Kslöf

—

Klippans jilrnvägar. Prån I rollcnäs station (i

Trollenäs socken)

å den förra för oss

blott en kort pro-

menad fram till

gården och slottet.

Dess närmaste

omgifning är emel-

lertid allt annat än

enformig. När den

nuvarande borgen

byggdes, lades den

på näset mellan

tvänne strömmar,

som här samman-
flyta. Däraf går-

dens äldsta namn
Nääs. Dessa

strömmar äro Sax-

åns båda käll flo-

der, den ena kom-
mande från Trolleholms kärrmarker, den andra

från (niUarps mossar. Piåda ha l)ildat djupa däl-

der, nu öfverskuggadc af väldiga träd med fler-

hundraåriga anor. 1^'ramför allt är den norra

åarmen, omkring hvilken den majestätiska par-

ken breder sig, af en särskildt pittoresk karaktär.

Friherrinnan Anna Trollc.

född Leijonluifviid.

Sj)år af gamla befästningar kunna där ännu

skönjas, niistan utplånade märken från 1600-

talets långa ofredsår. Och folksägnen har genom
den vid Trolle-kullen bundna d un kelfärgade sagan

kastat ett mystiskt skimmer öfver den romantiskt

fagra platsen. Själfva borgplatsen, som ligger täm-

ligen högt, var for-

Hojjägmästaren

Friherre Nils Trolle.

dom g
grafvar

lom vall-

betydligt

mer begränsad än

nu. Den graf, som
sträckte sig fram-

för borgen i öster,

är nu sedan länge

igenf}ild, medan
den försvaret gyn-

nande kärrmarken

i väster, där åarne

sammanflyta, se-

dan I 800-talets

midt varit förvand-

lad till en af vatten-

drag genomkor-

sad, för öga och

sinne uppfriskande

trädgård.

Den ståtliga slottsbyggnaden är en med använ-

dande af äldre delar åstadkommen nyskapelse,

hvars konstnärlige upphofsman — här liksom vid

en del andra skånska herresäten. Trolleholm, Or-

tofta etc. — är den bortgångne berömde danske

arkitekten, etatsrådet, sedan kammarherren F. Mcl-
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da///. Slottets hufvudbyggnad är till omfattnings-

murar densamma som den äldre. Den ligger i

norr och söder och höjer sig i tre våningar.

A den västra långsidan (trädgårdssidan) ser man
ett kraftigt fyrkantigt torn med hög spira fram-

springa, å gårdssidan ett motsvarande till sin

massa betydligt mindre rundtorn. Ursprungligen

fanns äfven här ett fyrkantigt framsprång. Taket

är högt och brant, med vindskupor och tureller i

hörnen. Det mäktiga fyrkantiga tornet har en

högt uppdragen fyrsidig spira af fransk renäs-

sanstyp. Nedom densamma tureller i de fyra

hörnen. Borggården omfattas i norr och söder

af de nybyggda från hufvudbyggnaden fram-

springande långa flyglarne, två våningar höga,

hvilka framtill sluta uti en våning högre samt

betydligt bredare paviljongbyggnader med brant

tälttak, likaledes efter franska förebilder. Betäck-

ningen å taken är skiffer och å tornen koppar.

Den fjärde, fria sidan, begränsas af ett gallerverk

med pelare. Hufvudingången är förlagd i rund-

tornet, som har en sandstensportal med det Trolle-

ska och det Leijonhufvudska vapnet. A ömse
sidor om denna äro i muren tvenne minnesstenar

med inskriptioner infattade. Den ena stammar
från Thottarnes gamla borg och bär följande in-

skrift: Der Maud s/crej i^^o paa det nyende aar
/ccd jeg //er Tage Tot byge dene gaard. Gud imde
j/ieo- og mine efferkowere af besite /lanovi saa at vi

/iitnde a//e Gtids vens/^ap faa. Den andra min-

ner om den senaste omfattande restaureringen:

Aren i8gi—iSg^ restaiirerades luidfe/partiet oc/i

nybyggdes p/yg/arne af Ni/s Tro//e. Hvi/e Guds
vä/signc/se ö/ver den nya borgen, /i/csom den under
sc/dcr //vi/at ufver den gam/a.

Blicka vi oss i öfrigt omkring på borggården,

som i vissa hänseenden erinrar om det när-

belägna Trolleholm, finna vi, att under hufvud-

Trollcnäs slott frän väster.
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i i

NorArt flygeln från borggården.

byg-gnadens tredje \-åning drager en rundbågs-

fris med hvilputsade fillt. Den fortsätter för

öfrigt rundt oni hela b\'ggnaden och begränsar

nedtill den ofvanför något framdragna murytan.

Mellan flyglarnes två våningar löper äfvenledes

en dvlik de röda ytorna förträffligt dekorerande

fris, karaktäristisk för den nordiska tegelstilen.

Från hvardera flygelns midt utskjuter ett litet

trekantigt hängtorn, en s. k. »erker». Synner-

ligen imposant iir anblicken från trädgårdssidan.

På grund af den sluttande ter-

rängen har här en terrass bil-

dats, till hvilken en trappa för

upp från trädgårdsplanen. Där-
ofvan höjer det fyrkantiga tor-

net sin väldiga massa. En ve-

randa med sandstenskolonner,

balkonger och utsprång i samma
material lifva dess framsida. Mot
balkongerna vetta breda, fönster

och dörrar omfattande sandstens-

bågar. Hvitputsade friser och
rundlar, samt — å sidorna —
de Trolleska och Leijonhufvud-

ska vapenfigurerna i svart gla-

scradt tegel smycka för öfrigt

det mäktiga tornet.

Så ter sig Trolle-borgens nu-

varande gestalt. Gå vi tillbaka

i tiderna, skola vi finna, att den

under olika epoker haft ett myc-
ket växlande utseende. Den borg,

Tage Tott 1559 — månne med användande
af äldre delar? -— byggde, ger oss möjligen Bur-

mans teckning af 1680 en föreställning om. Just

denna afbildning visar emellertid, att Burman
icke alltid är så trovärdig. Den strax i när-

heten af borgen belägna kyrkan ligger ej, som
teckningen anger, lägre, utan högre än borgen.

Xivåförhållandet är alltså det motsatta.

Själfva borgen är ovanligt långsträckt med ett

å ])ilden synligt framsprång i ()ster. Detta har

Trollenäs sloti från öster med borggården.
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Trollenäs 1680. Efter Bunnan-Fischer.

en gafvel med svängda konturer, medan den

norra och södra gafveln äro rena trappgaflar.

Insänkta fält förekomma såväl å dem som å den

förstnämnda. Utefter långsidan se vi för öfrigt

breda frontoner i klöfverbladsform. Vid borg-

platsens norra sida står en murad envånings-

länga med snirklade gaflar. För öfrigt omges
borggården af en låg mur. Ofver vallgrafven

för en träbro.

Då den oss redan från Trolleholm bekante öfver-

stelöjtnant Fredrik Trolle fick gården om händer,

undergick den på i 730-talet en välbehöflig restau-

rering. De två långa flyglarna, då endast en

våning höga, datera sig från denna tid. Grund-

ligare blef den omdaning, hofmarskalken Arvid

Trolle 1797— 1798 lät komma borgen till del.

Då borttogos den östra utbyggnaden samt alla

frontoner och gaflar, hvarjämte taket fick bruten

form. Det västra tornlika utsprånget fick platt

afslutning med ett gallerverk af järn. Ljung-

grens och Thersners afbildningar ge oss en

föreställning om det skick borgen därvid erhöll.

Det var det slutande i 700-talets moderna smak,

som här uppenbarade sig. För de historiska

vindar, som blåste vid 1800-talets midt, blef

detta dock ett mindre behagligt verk. Med ifver

sökte man då tillägna sig kunskap om medel-

tidsstilarne, liksom snart nog om renässansens

stilideal, och tillämpa dem, där man fann några

skäl för deras användning. Ofta äfven utan skäl.

Trollenäs fick nu åter kroppåstak, tinnade gaf-

lar, snirklade frontoner, rundbågsgesims etc,

9 « I in I

11 I in I

Trollenäs i början af 1800-ialct. Kftcr Thosnt
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ehuru ytorna

Den sista grundliga

redan. Laduearden

Hallen.

fortfarande blefvo

omgestaltningen

hvitputsadc.

känna vi

innu på sin

Byggnaderna

en

befinner sig

gamla plats öster om slottet,

stamma från trenne århundraden och omge
tvänne gårdar. I''n gråstenslnggnad här t. o. m.

årtalet 1649, en annan ;ir uppförd 1742 af Fre-

drik Trolle o. s. v. Men den moderna tiden

har äfven här genom ändamålsenliga nybygg-
nacUn' och anordningar gjort sin anda gällande.

Den förutnilmnda kyrkan, Näs gamla kyrka,

med det Thottska-Trolleska grafkoret ligger ännu

närmare borgen i sydost. Den byggdes ursprung-

ligen i romansk stil med murar af oregelbundna

klufna stenar samt med i^latt trätak. Senare ha

gotiska hvalf inbyggts. Koret med korkvadrat

öfvertiickt mtnl ett kf)rsh\-alf, slutar med
romansk absid. Såväl tornet som det å

norra sidan utskjutande grafkoret äro

betydligt yngre. Det senare är uppfördt

af Anders Thott år 1600, det förra af

Otto Tagcsen Thott. De förefalla vara

ungefär samtida, iornets nederdel är

liksom grafkoret byggd af solida sand-

stenskvadrer. Kyrkan är sedan länge ()f-

vergifven. Ar i<S6f) förenades Nils med
(iullar[) till en k)-rkoförsamling och den

I januari samiua år invigdes (iullarps

och Näs gemensamma k}Tka, bekostad

af den förre fideikommissarien friherre

Nils Trolle. iMdeikommissets nuvarande

innehafvare, hofjägmästaren friherre Nils

Trolle, har med bcrönniird pietet gått i

författning om den gamla kyrkans restau-

rering. i);ir finnas bland annat medel-

tida h\-alfmålningar under putsen, hvilka

skola framtagas, liksom äfven det sorg-

ligt ramponerade grafkoret kommer att

iståndsättas, gamla grafstenar bringas i

ljuset o. s. v. Den romanska dopfunten
med sitt vackra palmettmönster står för

närvarande i en trappuppgång på slottet.

Vi återvända emellertid till slottsbygg-

naden. Genom rundtornet för entréen

in i en magnifik trapphall, där stentrap-

pans konstruktion frapperar oss. Trapp-
stenarne hvila nämligen ej på något un-

derlag, utan skjuta från den runda bakre
väggen fritt ut i luften. Hemligheten är

naturligtvis, att stenen till halfva sin längd

är inmurad i väggen. Trappan fortsätter

på detta sätt till tredje våningen. Ett

elegant galler\ erk, smyckadt af Trolleska

och J.eijonhufvudska vapensköldar, följer

densamma på dess luftiga färd. Trapp-

u[)pgången dekoreras af värdefulla gamla väfda

tapeter, s. k. »skogstapeter», taflor, porträtt o. a.

Af intresse är det stora dubbelporträttet af ami-

ralen Nils Trolle till Gaunö och hans hustru

fru I lille Rosenkrantz, måladt af I-Carcl 7'an Mau-
(iri-, den bekante hofmålaren hos Kristian IV.

lliir hänger äfven en gammal dansk fana, som
enligt inskriptionen är den Brahe-TroUe-borgska

Birke- rättsfanan och bär årtalet 1700.

Hufvudvåningen med alla praktgemaken ligger

i andra våningen. En verkligen furstlig inredning

har kommit den till del, utförd efter ritningar

af slottsarkitekten vid Drottningholm Aoi Limic-

i^rcii. Med kännedom om den förkiirlek denne

ber^Hude arkitekt har för barockstilcn, kunna vi

förstå, att motiv från denna stil, som under sin

egentliga lifstid ej minst i effektfulla slottsin-

Gröna salongen.
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Hofjägin ästa ren

Friherre Nils Trolle.

Oljemålning af Oscar Björck.

redningar så

elänsande

dokumente-

rat sig, här

skola åter-

klinga.

Så i de bå-

da salonger-

na i hufvud-

byggnadens

södra del.

Den första,

den så kalla-

de »gröna

salongen»,

bildar en ståt-

lig entré till

den större.

Den är ett

relativt smalt

rum, med ek-

boasering

och ljusgröna

mönstrade

sidentapeter.

Vid hvardera

långväggen

sta tva par

kopplade ko-

rintiska kolonner af ek med förgylda kapital

och med till två tredjedelar refflade och förgylda

skaft. Från hvarje kolonnpar svingar sig en låg-

tryckt bred båge öfver till det motsatta paret.

På den panelklädda bågens undersida äro kva-

dratiska fält med förgyllda lister anbragta. I tak-

fälten se vi en stuck-

dekoration af gröna

lagerguirlander, för-

gyldt löfverk och

krönta vapensköl-

dar med monogram.
Den öppna mar-

morspiselns öfver-

del smyckas af en

kopia af amiralen

Nils Trolles förut-

nämnda porträtt,

omgifven af en

praktfull ram. Ett

par andra porträtt

draga dock här

framför allt upp-

märksamheten till

sig, nämligen de i

kroppsstorlek håll- Salongen.

na, af Oskar

Björck utför-

da porträtt-

målningarna

af baron och

friherrinnan

Trolle. Den
förre står i

jägardräkt i

ettskogsland-

skap. I bå-

da återfinner

man Oskar

Björcks färg-

mästerskap

och hans

läggning för

aristokrati-

ska porträtt-

tolkningar.

Så inträda

vi i salongen,

som är ett

mycket in-

tressant prof

på ett mo-

dernt prakt-

gemak i hi-

storisk stil. I

den fasta inredningen återklinga nämligen här

barockstilens fanfarer. Motiven erinra oss sär-

skildt om den Tessinska barocken på Drottning-

holm. Taket är ett i nio oerhördt kraftiga fyll-

ningar fördeladt stucktak med det mellersta, af

en dekorativ takmålning uppfyllda fältet störst.

De taket fördelande

bjälkarna äro om-
klädda af stuck, med
undersidan prydd

med ett plastiskt

rankmönster, i hvil-

ket ett rosmotiv upp-

repas. Midtfältets

målning härrör från

Oskar Björck. Mo-
tivet— en ung ideal

kvinnogestalt jämte

genier — vill före-

ställa »Vårdrömme-

ri». I hörnfälten se

vi krönta monogram
i i6oo-talets band-

stil* och i fälten

Friherrinnan Anna Trolle,

född Leijonhufvud.

Oljemålning af Oscar Bjiirck.

* Liknande - monogram-

slil på Skokloster.
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mellan dem väldiga kartusch ramar, omgifna af

nästan fritt utarbetade genier. Ramarna omfatta

i brunt målade allegoriserande framställningar af

Justitia, Prudentia, Fortitudo och Temperantia.

Under konsolgesimsen sträcker sig en bred stucka-

terad fris. Schwung-

fulla i gripar utlö-

pande akantusran-

kor omge aflånga

runda inskrii)tions-

taflor med latinska

sentenser. Samma
pompösa barock-

prägel utmärker den

i kolmårdsmarmor
huggna väldiga sjji-

seln, hvars Tessin-

ska förebilder vi

kunna studera ])å

Drottningholm, ja,

t. o. m. de boase-

rade fönsternischer-

nas korslagda palm

-

och lagergrenar i

förgylld träskulptur

äro direkt inspire-

rade från denna »riksänkedrottnin-jen

Eleonoras stolta si

Möbeln

(Johclinkahinctlet.

1 led VI <

ar en

ipelse.

elegant förgyld rokokomöl^el

med väfda l)]om- och figurskildringar i rokokostil.

Antika speglar, ljuskronor från i6oo-talct, gamla

vackra skåp, sär-

Så komma vi in i det s. k. gobelinkabinettet,

som är helt och hållet ekboaseradt. Öfver dör-

rarna genier, hållande en lagerkrans med fidei-

komissinnehafvarens initialer. Å frisen vapen-
sköldar. Taket är genom tvenne bjälkar afdeladt

på bredden i trenne

fält, med blå botten,

som sedan äro upp-

delade i rutor, de-

korerade i renäs-

sansstil. Den mag-
nifika kristalljuskro-

nan är utförd i

1 6oo-talets stil. Sitt

namn har detta rum
fått efter de i vägg-

boaseringen insatta

gobclinerna, hvilka

ilro moderna, väfda

i Paris och fram-

ställa stora figur-

scener med motiv

ur Erik XI\':s och

Karin Månsdottcrs

historia, märkligt

nog efter kartonger

som hiir framtriidcr på ett

en ovanligt fält.

skildt ett s. k. ka-

binettskåp i Ijarock

på höga vridna ben

och inläggningar af

sk()ldpadd och el-

fenben, ett stortsvarl

skåp med os\-m me-

triskt anbragta h\ l-

lor och rikt siradl

med skulpterade ja-

panska motiv o. s. v.

Bland taflorna för-

tjänar framhållas ett

porträtt af drott-

ning Margareta Eei-

jonhufvud, målatlt

af någon neder-

ländsk artist i slutet

af I 5oo-tal(>t, vidare Karl Xllks porträtt af /'Vf-

<///Å; Wrs/in, omgifvet af en synnerligen pompös
förgylld ram med fr)ljandc inskrij^tion: ^(lifvct af

Konung Karl XIII till dess Troman Öfversten

och Riddaren Christoffer Freijtag».

af Acke jlndcrson

för honom tämli

Därpå följer den i södra flygeln liggande stora

matsalen, hållen i renässansstil med väggpanel

å la (iripsholm och en stor sandstensspisel i

renässans med det

s\nliga rökfånget

maskeradt af den i

sandsten fritt utar-

betade Trolleska af

ulfvar uppburna va-

penskölden. Taket

måste anses som en

synnerligen värde-

full prestation af

svensk snickeri-

konst. Ofver en rad

stora mycket tätt

sittande och långt

framskjutande kon-

soler ligger ett bjälk-

lag, från hvilket en

väldig panelad hål-

käl svingar sig till

den rätt högt liggande plafonden, omgifven af

bred bård. Inom denna rektangulära ram upp-

täcka vi två större målningar, båda af Acke

.ludcrson, den ena återgifvande ett förnämt

jaktsällskap, en herre och en dam till häst, i

Matsalen.
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Kista från 1500-talet i matsalen.

1 500-talsdräkt, den andra och bättre en elg-

jakt, hvari elgarnes rörelse är briljant uttryckt.

Från taket nedhänga stora moderna messings-

Ijuskronor från Skultuna bruk. Afven möbeln

är modern. Dock står här en gammal skulp-

terad 1 500-talskista med färglagda vapensköl-

dar i bågfälten och ett vackert frisornament.

Kistan har sannolikt — af vapnen att döma —
tillhört fru Edel Bing, som på densamma satt

sina föräldrars vapen och sina båda mäns fäderne-

och mödernevapen. Då Edel Bings mor var af

Kjornlng-ätten, fin-

ner man således i

midten ätterna

Bings och Kjornings

vapensköldar. Den
senares vapen liknar

det Gyllenstiernska.

Till vänster äro sam-

manställda ätterna

Mormands och Rek-

kebergs vapen samt
till höger släkten

Urnes och Trolle-

vapnet. Den första

mannen var näm-
ligen " Jörgen Erik-

sen Mormand, den

andre Lave Urne,

hvars mor hette Mar- Rökrummet.

gareta Trolle. Ki-

stan är af friherre Nils Trolle inköpt på Godand.
Återvända vi sedan samma väg vi kommit till

gröna salongen, för därifrån en smal gång till

det s. k. öfre biblioteket i det stora fyrkantiga

tornet åt trädgården. Här träffa vi ett antal konst-

närligt värdefulla IVolle-porträtt, t. ex. af fideikom-

misstiftaren öfverstelöjtnanten Fredrik Trolle och
hans hustru, född Ramel. Vidare kammarherren,
friherre Nils TroUes briljanta porträtt af EnWa,
signeradt >^C. F. v. Breda 1799», ett särdeles

vackert 1772 signeradt porträtt af Per Krafft

d. ä., återgifvande den unge kornetten Fredrik

Trolle, som 1775 drunknade vid Torup. Bildens

hufvudtoner äro ljusblått i ljusgrått, och den äger

onekligen en om de Roslinska porträtten erin-

rande charm. Den ofvannämnde friherre Nils

Trolle återfinna vi vid äldre år i ett större por-

trätt af J. G. Sauddero: Fideikommissarierna hof-

marskalken Arvid Trolle
(f 1828) och dennes

brorson kammarherren friherre Fredrik Trolle

(t 1837) få vi äfven göra bekantskap med. Den
förres drag har tolkats af den omstridde hof-

målaren, »tidens Rafael», Fredrik Westin.

Midt emot detta stora vackra rum ligger i

tornet åt gården musikrummet, som har fått en

hög träpanel å väggarna samt därofvan å muren
anbragta dekorativa målningar, bl. a. de Trolle-

ska och Leijonhufvudska vapensköldarna, som i

slottets fasta dekorativa inredning på flera heill

kommit till användning. Slutligen må nämnas
de i hufvudvåningens norra del belägna rök-

och skrifrummen. Det förra har bjälktak i

1 500-talsstil. Upptill löper en panelfris med
målade vapensköldar och namn — Trollenäs'

ägarelängd. Båda rummen smyckas af värdefulla

taflor och konstmo-

bilier. Sin särskil-

da uppmärksamhet
förtjänar en 1 600-

tals-gobelin (för att

nu använda detta

något oegentliga ut-

tryck), en antag-

ligen i Sverige ut-

förd, nu som vägg-

prydnad använd

bordduk i hautelis-

seväfnad. Denna i

ovanligt kraftiga fär-

ger lysande »skif-

vuduk» framställer

smärre figurscener,

omgifna af fylliga

kransar och knip-

pen af frukter och

blommor: i midten »Kristus i Emaus» inom en

fruktkrans, å sidorna »evangelisterna» i medal-

jonger.

Och med en blick på de ståtliga af Oskar
Björck målade porträtten af friherrinnan Irolle,

född Leijonhufvud, ett helfigursporträtt och en

bröstbild — särskildt den senare af briljant färg-

verkan — en stor pastell af samma målare,

framställande ett par af husets döttrar, slut-

ligen en utmärkt IJljcfors, »Orrar i snö», samt

landskap af Töi-Jiå, Rvdbo-g, WaJdgvist o. a.
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lämna vi dessa gediget och elegant dekorerade

idémak.

Trollenäs ägarehistoria erbjuder inga särskildt

siora svårigheter, då det märkliga inträffar, att

endast tvänne ätter innehaft godset. När i den

urgrå forntiden Tliottarnc kom-
mo i besittning af detsamma, är

nog ej så lätt att afgöra. Det
finnes en svårkontrollerbar upp-

gift om, att släkten redan på
I I oo-talet ägde trakten, där Näs
nu ligger. Kn apokryfisk sägen

berättar vidare, att i/ilkaren 7(;;'

Thntt, biskop Absalons nitiske

vän, skulle blifvit högsatt i den

i närheten af Ströö kyrka be-

lägna s. k. Tullehögen. I slutet

af 1300-talet ägdes Näs af Pe-

der 77/o/f, från hvilken det öf-

vergick till sonen Erik Tliotl,

riddare och riksråd, från denne

till Stig Eriksen Tliotl, som i

sin tur lämnade det till Ain/rrs

Siio^seii Tliott, om hvars hustru

Anna Rosensparre folksagan ma-

ler, att hon blef bergtagen af trollen. Deras yng-

sta son, riksrådet Otto Tliott, blef sedan ägare af

Näs. Dennes son, den ryktbare Tage Ottoscn

Tliott, blef den förste mera kände märkesman-

nen i gårdens historia. Det var han som 1559
lätu[)])fr)raNäs'

stolta, \ ärnkraf-

tiga borg, se-

dan han tjugu-

(tt år förut

b\ogt det ej

mindre storar-

tade l^riksholm

(nu mer Trolle-

holm). Han af-

Icd 1562, och

i kvrkaii \id

Trollenäs min-

ner oss ännu en

grafsten om ho-

nom och hans

gemål l^lse]

Ulfstand. Från

Trolleholms hi-

storia känna vi

äfven sonen Otto Tliott (f 1588) och den för sin

höga begåfning och sina romantiska öden märk-

liga Sofia P)rahe. Med sin broder Anders Tliott

hade han del i Näs. Den senare, som länge

öfverlefde brodern, byggde år 1600 det Thott-

Kammarherren Friherre Nils Trolle.

(!)ljcni;\lning af C. F. von Breda 1799.

Kornettcn Fredrik Trollc.

Oljemålning af Per Krafft d. ii. i;

ska grafkoret vid Näs' kyrka. Då han afled

barnlös, öfvergick Näs efter hans död till bror-

sonen, den vid Trolleholm omtalade rike och
mäktige Tage Ottosen Tliott, s. k. »skånske kun-

gen», som bland alla sina skånska gods dock
mest synes varit fästad vid Eriks-

holm. Tages äldsta son, Otto

Tliott, som dog 1656, två år

före fadern, skref sig till Näs.

Dennes son K^uit erhöll där-

efter denna gård, medan Eriks-

holm gick till den yngste sonen

Tage Thott. Knut Ottosen Thott

hörde till de förnäma danskar,

som trots sin tro- och huldhets-

ed till svenska kronan uppe-

höllo äfven politiska förbindel-

ser med sitt forna fädernesland.

Han liksom sina bröder måste

1676 fly till Danmark. I Sve-

rige dömdes han till döden och

afriittades /// ejfigit' på Malmö
torg, hvarförutom hans ägendo-

mar naturligtvis indrogos. Näs
förlänades under kriget till riks-

rådet grefve Henrik Iloni. Efter fredsslutet åter-

gick godset till Knut Thott, som 1682 lyckades

bortbyta det mot Gaunö pä Seland till fru Hille

Rosenlcrantz, danske amiralen och riksrådet Nils

Trolles änka. Hon SMies haft (^tt särskildt in-

tresse under bryt-

ningsåren att för-

värfva sig ägen-

domar i Sverige.

Ar 1 680 kom hon

t. e\. i besittning

af J^riksholm. Ef-

ter hennes död

1685 ärfdes Näs
af sonen Arvid
'Trolle, som blef

svensk undersåte,

medan hans bro-

der Herulf Trolle,

som erhöll Eriks-

holm, kvarstanna-

de i Danmark.

Arvid Trolles son

med sin hustru So-

fia Elisabeth von

Buchwald, den från Trolleholm kände öfverste-

löjtnant Fredrik Trolle, öfvertog Näs efter mo-

derns död år 1720. Som vi redan känna, för-

stod Fredrik Trolle dels genom sitt giftermål

med Brita Ramel, dels genom förståndiga köp

Sik

Kammarherren Friherre Nils Trolle.

Oljemälning af J. G. Sandberg.
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och en klok ekonomi svinga sig upp till en verk-

lig betydande jorddrott. Af sina ägendomar

stiftade han, som vi redan känna från Trolleholms

historia, fideikommiss. Af Näs jämte FuUtofta

gjorde han ett fideikommiss inom Trollesläkten

— godsets namn ändrades då till Trollenäs —
men insatte ej

sin ende son

kammarherre
Arvid Trolle,

utan dennes

äldste son Fre-

drik Trolle

som fideikom-

missarie och

stipulerade bl.

a., att fidei-

kommissinne-

hafvare ej fin-

ge vara gift

med ofrälse

kvinna. Detta

var nämligen

fallet med
hans son Ar-

vid. Vi ha re-

dan omtalat,

att den unge

Fredrik Trolle

1775 omkom
genom olycks-

händelse. Trollenäs tillföll

broder Arvid Trolle, som
ålder tillträdde detsamma. Hofmarskalken Arvid

Trolle, hvilken, som vi veta, lät borgen undergå

en grundlig restaurering, dog barnlös 1828, hvar-

efter fideikommisset öfvergick till brorsonen, kam-
marherren friherre Fredrik Trolle, son af kam-
marherren friherre Nils Trolle till Klågerup och

Andriette Barchzeus. Han afled ogift 1837 vid

endast trettio års ålder. Fideikommissarie blef

Hautelisse-väfnad från 1600-talet i rökrummet.

stället hans yngre

1 794 vid myndig

då hans bror, sedermera ryttmästaren friherre

Nils Tivlle, (f 1890). Den n. v. fideikommis-

sarien är dennes brorson, kammarherren Carl

Axel Trolles son, hofjägmästaren friherre Nils

Trolle, hvars stora omdaning af Trollenäs slott

och gods helt säkert för en afsevärdt lång fram-

tid gifvit går-

den dess prä-

gel. Sedan

1888 är han

gift med fri-

herrinnan An-

na Leijonhuf-

vud.— Trolle-

näs gods om-
fattar c:a

4,488har,där-

af skog c:a

983 har, och

är beläget i föl-

jandesocknar:

TroUenäs, V.

Ströö, Bosarp,

Stehag och

Bosjö-kloster.

Hela taxe-

ringsvärdet är,

enligt lämnad
uppgift,

2,803,100 kr.

Utom hufvud-

gården ligger i Trollenäs socken utgårdarne Ger-

mundtorp, Asmundtorp, Kullagården m. m., i V.

Ströö socken Ulfsnäs och Farstorps gård. Det
till fideikommisset hörande FuUtofta gods med
underlydande i FuUtofta, O. Espinge och Bosjö-

klosters socknar uppgår inalles till omkring

2,000 har med ett taxeringsvärde af 696,200

kr. FuUtofta är f. n. utarrenderadt till hofjäg-

mästaren friherre Trolles broder, vice häradshöf-

dingen C. A. Trolle.

96



BOLLERUP
BOLLERUPS SOCKEN, INGELSTADS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af AUGUST HAHR

B land de ännu i behåll varande skånska

boTLjar, som i viss man erinra om Glim-

niiny;"ehiis, räkna vi äfven det ålderdomliga

stenhuset på I>ollerup. Sedan sekler får det J4<")ra

tjänst som maL;'asinsb\'L;-^-nad på den gamla går-

den, som efter att ha gått i växlande händer

nu mer enligt lagman Tage Sylvans testamente

är förvandlad till ett landtbruksinstitut.

Gårds- eller borgplatsen är tämligen stor,

omges af kanaler och rik, lummii'- o^r(jnska, som

SliillC IV

Bollcnip från öster. Till höger stenhuset, till vänster boningshuset.
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ej minst bidrager till BoUerups måleriska prägel,

men själfva den stenlagda borggården upptager

endast dess västra hälft, begränsad i norr af

stenhuset och dess' nyare tillbyggnad, i söder af

det moderna stora boningshuset; i väster ligger

ett af trädgrupper omgifvet lusthus, men där

stod ända till 1844 en stenbyggnad af gammalt
datum. A den östra delen af borgholmen finner

man nu mer en trädgårdsplantering, men gifvet-

vis ha där stått nu sedan långt tillbaka för-

svunna uthusbyggnader.

I den berättelse, som generalkvartermästaren

Johan Hintzke 1676 afgaf rörande de försvars-

dugliga borgarne i Skåne, säger han, att hufvud-

byggnaden då var alldeles förfallen och obruk-

bar samt i saknad af både tak och golf. Går-

dens andra boningshus hade i nedre våningen

några hvälfda gemak. Rummen i öfversta vå-

ningen begagnades till sädesvind. Ofriga smärre

hus, af hvilka Falk Lykke hade uppbyggt några,

voro i ganska bristfälligt skick. Gården omgafs

af en grund vattengraf af 38 fots bredd. Utan-

för denna, vid de båda utkörsvägarna, låg en

stark vall, försedd med en primitivt uppkastad

bastion, från hvilka den flacka omgifningen kunde
bestrykas med skott, och ett angrepp någor-

lunda afvärj as. Ägare till Bollerup var denna

tid Otto Rantzau på Seeland.*

Weibull antar, att Hintzke med hufvudbygg-

naden menar det nuvarande stenhuset, som då

skulle saknat både tak och golf och varit all-

deles utdömdt. Är detta så alldeles säkert?

Generalkvartermästaren borde väl då nämnt
något om dess gamla solida hvalf, som finnas

kvar ännu i dag i sitt ursprungliga skick. Där-

emot talar han om hvalfven i det andra bonings-

huset och upplyser om, att dess öfversta vånin-

gar tjänade till spannrnålsvind. Denna korta be-

skrifning förefaller mig bättre passa in på det

ännu bevarade huset. Märkligt är blott, att det

redan då var degraderad t till magasin.

Slutligen synes mig borgholmens aflånga läge

i öster och väster tala för ett ursprungligt sten-

hus å den västra delen, medan ladugårdsbygg-
nader tidigast upptagit den östra. Till detta

ursprungliga hus, som sannolikt varit det, som
1 844 nedrefs, kom på i 500-talet det nuvarande.

I hvarje fall omtalas 1676 endast ett hus med
hvalf, och helt säkert är det just det, med hvil-

ket vi här skola sysselsätta oss.

Huset höjer sig i fyra våningar med höga,
spetsiga, fordom tinnade gafvelrösten, af hvilka

nu mer endast det östra ligger fritt. Längden

* Martin IVcihtdl, Anteckningar rörande Skånska herresäten.
.Skånska samlingar. 1872.

är 86 fot, bredden 35V4 fot. Från gården stiga

vi direkt upp för en trappa genom den branta

tresprångiga rundbågshvälfda portalen in i den

andra våningen. Ursprungligen låg portöpp-

ningen högre, enär gårdens nivå höjts under

tidernas lopp. Den källardörrliknande öppningen

till vänster, som antagligen i början på i 700-talet

vipptagits, för oss in till bottenvåningen. I det

inre finner man nämligen intet spår af trapp-

förbindelse mellan dessa våningar, endast hål i

hvalfven. Några ursprungliga ljus- och skott-

gluggar finnas ännu kvar, särskildt å den norra

långsidan. Men de allra flesta ha i senare tid

förstorats och täckas numer af träluckor. Mu-
rarna äro uppförda af tegel och kalksten. Ytorna

ha flera gånger öfverdragits med puts. I hör-

nen äro dock kalkstensinfattningar synliga. Upp-
till afslutas långsidorna af en mycket kraftig

rundbågsfris med breda tryckta bågar, hvilande

på små konsoler. Den östra gafveln visar ett

helt system af omväxlande spetsbågiga och rund-

bågiga nischer samt insänkta rundlar och tre-

kanter. Ett tandsnitt afslutar nedtill gafveldeko-

rationen. I sitt oskadade skick med de hvit-

putsade fälten emot tegelytorna torde den gjort

en ståtlig effekt. Denna gafvel jämte den nämnda
frisen med sina långsträckta bågar kan väl knap-

past uppstått tidigare än omkring 1550. Det
är ej otänkbart, att det är den rike Mauritz

Krogenos, som är byggnadens upphofsman, samt

att sonen Olof Krogenos har fullbordat den-

samma. Det är helt naturligt, att den nya tiden

ville röra sig med rikare former och hade större

anspråk på utrymme och bekvämlighet.

De två första våningarna äro täckta med
gotiska korshvalf, 14 i hvardera, uppburna i mid-

ten af en rad af sex åttkantiga pelare. Dessa

ha fyrkantiga kapitäl, som uppstått på ett enkelt

och bekvämt sätt. De äro nämligen resten af

en ursprungligen fyrkantig pelare, hvars sidor

affasats, så att en åttkant uppstått. De kraftiga

hvalfstrålarne visa en hjärtformig profil, och en

slutsten med fyra hjärtformiga spetsar markerar

hvalfvets midt.

I nedersta väningen är i väster ett rum af-

skildt med en pelare i midten. Stenbänkar äro

anbragta utefter sidorna. Ungefär vid byggna-

dens midt framspringer i denna våning från

norra långväggen en väldig spisel. Skorstens-

pipan är bortbruten. Man står dock litet un-

drande inför denna pjäs rörande dess ursprung-

lighet. Har ingen egentlig trappförbindelse eller

någon portöppning utåt funnits, torde den ej upp-

stått samtidigt med byggnaden, utan är betyd-

ligt senare. Den enda synliga förbindelsen med
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öfre våningen är ett par hål i hvalfven. Genom
en stej^e har man här kunnat ta sig upp. Har
nu här ej någon annan kommunikation funnits,

har denna våning varit så väl en kallar- och
förrådsvåning som användbar vid försvar. Emel-
lertid torde blott en noggrann detaljundersök-

ning kunna närmare afgöra frågan.

Den andra våningen — den är väl den som
Hintzke afser, då han talar om den nedre vånin-

gens hvälfda gemak — öfverensstämmer med
den undre. Den har varit afdelad i flere sremak.

Minnen från den^tid, den' varit inredd, äro ett

fått en gesims, öfverensstämmande med den å
stenhuset. Det egendiga corps de logis åter,
som uppfördes af hofmarskalken von Plåten å
gårdsplanens södra sida i slutet af 1700-talet
samt sedan tillbyggdes och renoverades af lag-
man Sylvan, är en stor putsad korsverksbygg-
nad i två våningar, med en arkitektonisk deko-
rering i antikiserande stil. På dess sydsida är
en veranda. Härifrån för en trappa ned till

kanalen, på hvars andra sida likaledes ses en
trappa, förande upp till parken. Det hela, i

ramen af trädens lummiga grönska, erbjudande

Bollcriip. Stenhuset. Gdrdssidan.

par i väggarnc inmurade spisclöfverstycken. Det
ena bär årtalet 1638 och är utsiradt med snir-

kelformer med beslagfsornament. Afven här fin-

nas öppningar i hvalfven till tredje våningen.

iMan vill dock helst tvifla på deras ursprunglig-

het. Ila här ej funnits vindeltrappor i murarne

eller åtminstone ett trapptorn? De öfre vånin-

garna ha tak på vanligt bjälklag.

Till detta intressanta gamla hus sluter sig i

väster en modern putsad korsverksbyggnad af

samma höjd, men något framspringande öfver

det förras södra och norra fasadlinjer. Det har

en sällsvnt vacker målerisk anblick. Det är en

förening af natur och konst med det allra lyck-

ligiiste resultat.

Den nvssnämnda Inggnaden användes till

landtbruksinstitutets direktörsbostad, till bostad

för elever m. m. Då vid institutet äfven ett

landtbruksläroverk lär komma att inriittas, har

föreslagits att använda det gamla magasinet till

bostäder för eleverna och till lektionssalar. Ar-

kitekten 77/. Wå/iliu har uppgjort ett förslag till

ombyggnad af det gamla huset, enligt hvilket

dess gamla karaktär af borg skulle bevaras, men
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det likaväl kunna tjäna det nya syftet. Där
skulle således anordnas köksafdelning i källar-

våninL,^en, matsal och samlingsrum i våningen

därofvan. Dessa båda våningar skulle få be-

hålla sina gamla märkliga korshvalf och pelare,

och högst intressanta rumsinteriörer skulle ju

härigenom kunna uppstå. I de öfre våningarna

skulle inredas bostadsrum. Jag har ej sett detta

förslag på papperet och kan därför ej i detalj

yttra mig om detsamma. Kan det emellertid

gifna tornet byggdes af en son till lagmannen,

Peter Hjalmar Sylvan, men är till sin östra del

ofullbordad.

Till sist må vi nämna ännu ett par byggna-
der af intresse. Öster om ladugårdarne ligger

i en trädgård ett litet täckt inbjudande hus i

I 700-tals-stil. Vid en restaurering hittade man
ett par inskriptioner, hvilka ej lämna oss i ringa-

ste tvifvelsmål om, när och genom hvem det

kommit till stånd. Den ena lyder:

i

"

&. 31.

1

Bollerup. Boningshuset från söder.

bidraga till att det intressanta huset kommer till

heders igen, utan störande' inkräktningar på det

arkeologiskt värdefulla, är ju intet annat än godt
att säga om detsamma. Så mycken förstörelse

har drabbat det under århundradenas lopp, att

en pietetsfull restaurering samt en inredning af

de öde, nu för fäfot liggande våningarna helt

visst skulle väcka den gamla borgen till lif igen.

Det beror naturligtvis på, hur det göres.

Norr om borggården ligga ladugårdsbyggna-
derna, omgifvande två stora gårdar, den ena
öppen mot söder. Den väldiga ladugårdslängan
af tegel med det mäktiga, af fyra spiror om-

H. Ä^. iipbygt Är lySo a/ Herr Camell.

Rådet och Comiuend: ren Högivälb :nc Baixvi C/as

A/sirö//ier igenom JM. N'.

Baron Alströmer, en son till den berömde
Jonas Alströmer, var Bollerups dåvarande ägare.

Den andra inskriptionen är af följande lydelse:

Hiiii/eiis N^åd Deita Hus lies/cydda;

Iran a//t ondt /reda denna /lydda,

och god he/sa, tre/nad, frid och ro

unna dem, som Iiiir s/ca// l)0,

ett rent sanivet, nöjda dagar

etter Dina He/ga /agar.
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Det ligger ej så litet tidsstiimning i denna

lilla anspråkslösa vers.

Strax i närheten ligger Bollerups kyrka, som

visserligen går tillbaka till en urgrå forntid, men
dock nu framträder väsentligt tillbyggd och repa-

rerad. Dess östra del är ny. Redan 1 740

undergick kyrkan en genomgripande reparation,

från hvilken flerc dekorationer ännu finnas kvar.

En inskription därom lyder: »Aren 1740 och

41 är detta Herrans tempel så godt som ånyo

Efter att under den tidigare medeltiden till-

hört släkten Due är Bollerup eller »Bollsetorp»,

som det då hette, vid 1400-talets början i hän-

derna på den rika och mäktiga släkten Kroge-
nos, som äfven innehade Karsholm och Krappe-
rup. Efter OloJ Stigsen Krogcnos d. ä., som dog
1426, ärfdes Bollerup af Stig Olojseii Krogcnos,

liksom fadern riddare och riksråd. Han brukar

räknas som stamfar för den »nyare släkten». Hans
död inträffar^ 1461. Den följande ägaren är

Sicninisct från sydi-äsf.

upplagadt lill tak, väggar, n_\-a fönster, dörr, disk,

golf, krona ()fvcr predikstolen, stolar, läktare och

till()kt med tornet, som tillfr)rene var vapenhus

samt måladt ()fver allt genom då v. höggrefl.

comlcsserna Judith P^irgitta och Henriette Amalia

Rantzowers gjorda fcirskott och pastor Mauritz

C. IJtterboms dragne omsorg.» Kyrktornet är

ruiidl, till sin ncdra del af oregelbundna grå-

stensblock och har af allt att döma varit upp-

f()rdt i försvarssyfte.

Vi viinda slutligen vår upi)märksamhet för

nåora ('V-onblick till den gamla borgens forna

äL''are,

sonen O/o/ S/igse7i d. y., som först var gift med

Gertrud Hasse och med henne hade dottern

Magdeilena, därefter med Anna Gyllenstierna,

med hvilken han hade sönerna Stig och Alauntz

samt döttrarna Anna och Pernilla.

Magdalena Krogenos blef 1502 gift med

1 ycho Brahe till Tosterup. Det storslagna bröl-

lopet hölls på Bollerup, och Olof Stigsen har

själf uppsatt en förteckning på brudens utstyrsel

och allt, hvad som åtgick till det i sanning

»dundrande kalas» med hvilket bröllopshögtid-

ligheterna firades. I kulturhistoriskt hänseende

har naturligtvis denna förteckning sin ej ringa
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betydelse. I sin helhet har den meddelats af

Ljunggren i »Skånska herrgårdar». Jag skall

därför nöja mig med några uppgifter rörande

den rundliga bröllopskosten. Festen torde dock

stått flera dagar och gästernas antal varit högst

betydligt. Annars kan man knappt tänka sig

att till densamma skulle åtgått 4 rökta kokrop-

par, 40 rökta får, 10 oxar, af hvilka 5 nedsal-

tades 10 dagar före bröllopet, 40 lam, två tun-

nor sill, 4 tunnor torsk, 3 tunnor smör, 8 var-

der kabiljo, 5 varder långa, i tunna lax, 2,000

»spidfisk», vidare 3 pund hvete, 22 pund mjöl,

1 80 tunnor hafre till gästernas hästar, 9 åmar
vin, 6 läster tyskt öl, två tunnor hamburgeröl,

8 fat öl af andra sorter och brygden af 2 läster

malt. Sammanlagda kostnaden steg till 498
rhenska gyllen eller 1,598 skånska mark, en

summa, för hvilken man den tiden kunde köpa

ett herresäte.

Olof Stigsen afled 1507, men arfskiftet hölls

först 1515, då sonen Maiiritz Krogenos erhöll

Bollerup, Om den äldre sonen Stig heter det,

att han hade »gått af landet till Tyskland».

Mauritz, som dog i 5 50 och till hvilken otvifvel-

aktigt det gamla stenhuset går tillbaka, ärfdes

af sin ende son Olof Krogcnos, den siste af den

märkliga släkten. Han afled 1573. Vapensköl-

den nedlades i hans graf i Ringsteds kyrka.

Genom arf går gården sedan tiU släken Giöe
och från denna till Falk Lykke, hvars hustru

var Margareta Giöe. Lykke var öfverstlöjtnant

och 1624 befallningsman på Kristianopel, där-

efter ett par år länsman på Gotdand. Han har

bebott borgen, kanske restaurerat den. Ett spi-

selkrön med årtalet 1638 ser man ännu i andra
våningen. Redan före Lykkes död (1650) synes

gården genom köp gått till Fredrik Rantzau

(f 1645) och sedan till dennes hustru Ida Skeel.

Hon lät bygga ett grafkor vid Bollerups kyrka,

numera indraget i den moderna tillbyggnaden.

Det blef äfven henne och hennes barn beskärdt
att liksom så många andra förnäma danskar
råka i svårigheter efter Skånes afträdande till

Sverige. Hennes söner hade icke velat svära
den svenske konungen trohetsed, emedan de ej

besutto fast ägendom i Skåne. De inblandade
sig i ett försök till allmogeuppror år 1658, som
hade till syfte att bringa Malmö i det danska
partiets händer. Planen upptäcktes i tid. Fru
Ida, som på Bollerup hade hyst en af danska
konungens utskickade, stämdes inför rätta i

Malmö. Da hon nekade att personligen infinna

^g", blef hon 1659 arresterad och hennes ägen-

dom förklarad hemfallen till kronan. Senare

synes hon återfått densamma. Efter henne inne-

hades Bollerup af sonen Oito Rantzau, som in-

gick i dansk tjänst, blef kammarherre och grefve.

Gården reducerades i 709, men återställdes i 720.

Döttrarna Judith Birgitta och Henriette Amalia
fingo efter fadern Bollerup. Den förra dog 1741,
den senare ett tiotal år därefter.

Sedan finna vi det gamla herresätet gå ur

hand i hand. Jag uppräknar helt kortfattadt de

nu följande ägarne. Den mecklenburgske adels-

mannen Carl Fredrik Mevitis säljer gården till

den bekante i revolutionsförsöket 1756 inblan-

dade öfversten Johan Ludvig Hård, som lycka-

des fly till Preussen, där han dog 1798. Efter

hans flykt 1756 gick gården genom köp till

direktören vid Ostindiska kompaniet Niklas Sahl-

gren, som lämnade den i arf till dottern Sara

Catharina, gift med friherre Clas Alströmer (f

1794). Sahlgren hade med Bollerup förenat

Ofrabyborg. Båda ägendomarna såldes af Al-

strömer till den vidtfaranande excellensen grefve

Erik Riitli, hvilken redan 1798 afyttrade dem
till friherre AcJiates Carl von Plåten, som lät

uppföra det nuvarande boningshuset. Den föl-

jande ägaren är ingen mindre än konung Karl
XIV Johan. Ofrabyborg försåldes nu till fri-

herre Wilhelm B. von Plåten och en hel del hem-

man utbrötos. Hufvudgården arrenderades från

1825 till 1839 grefve Nils Barck. Efter Karl

Johans död 1844 såldes Bollerup för 300,000

rdr b:o till lagmannen Tage Ludvig Sylvan,

hvilken restaurerat gårdens byggnader och här

liksom vid sina andra ägendomar med ospardt

nit verkade för dess kultur. Lagmannen dog

1879 och testamenterade Bollerups säteri till ett

landtbruksinstitut för Kristianstads län, sedan

sonen Petter Hjalmar Sylvans arrende utgått

1898. Enligt testators bestämmelse skulle vidare

stiftelsens styrelse utgöras af landshöfdingen i

Kristianstads län, en af hushållningssällskapet

i samma län utsedd delegerad, domhafvanden

och kronofogden i Ingelstads härad samt kyrko-

herden i Bollerups socken. Och om det ännu

ej fullt organiserade institutets bhfvande verk-

samhet säger han: »Jag anser, att ett landt-

bruksinstitut bör vara jämte en mönsterfarm,

där hvar och en utan skolgång kan se, huru

landtbruk bör ändamålsenligast ställas och be-

drifvas, ett experimentalfält och en agrikultur-

kemisk försöksanstalt.» Hela den institutet till-

hörande arealen utgör 1,425 hektar. Taxerings-

värdet är 1,203,000 kronor
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BOSJÖKLOSTERS SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Ringsjöns stränder, liksom den stora halfö,

som från norr skjuter ut i sjön, ha sedan

gammalt ])risats som en af Skånes härli-

gaste nejder. Annu gkules ()gat åt lummiga
ek- och bokskogsparker, fordom naturligtvis ri-

kare och vidsträck-

tare än i våra da-

gar. Vackra som-

mardagar hvila

blåaktiga t(")ckon

öfver vattnen och

förläna stränderna

och bakom hVsjan-

de höjder färgto-

ner, som erinra om
de berömda dag-

rarne kring \'et-

tern. Ringsjön,som
är Skånes näst st()r-

sta sjö — Ifösjön

vid ]jlekingsgrän-

sen är ansenligare

— ligger, som be-

kant, i hjärtat af

Skåne och har sitt

aflopp genom den i Skelderviken utflytande

Rönneå. Kn urgammal kultur utmärker denna

så fängslande trakt. De mest intressanta sten-

åUlersfynd ha här blifvit gjorda. Värdefulla me-

dcltidsminnen träffas här ännu. Gamla anrika

herresäten ligga rundt omkring sjön, och det

Grefvinnan Anna Bonde,

född Mörncr.

märkligaste godset, pärlan bland Ringsjönejdens

herregårdar, Bosjökloster, hör mer än något an-

nat intimt tillsammans med den fagra Ringsjön

och dess historia.

liosjöklostcr ligger på södra stranden af Ring-

sjöns halfö, som i

äldre tider varit en

ö, Bosö, helt upp-

fylld af skogar. I

söder förbindes nu-

mera halfön med
fastlandet vid det

s. k. Pramhuset ge-

nom en bro. P'örr

uppehölls förbin-

delsen af en färja.

Det är alls icke

underligt, att den-

na så skyddade

undangömda plats

under tidiga me-

deltidsdagar an-

sågs lämplig för

en klosterstiftelse.

Här grundades re-

dan på iioo-talet ett nunnekloster af benedik-

tinerorden, helgadt åt S. Maria och S. Nikolaus.

Klostret blef ett af de förnämsta i Skåne. Det

styrdes af en abbedissa, men denna hade vid sin

sida en prior eller föreståndare af världsligt

stånd, som skötte affärerna samt utsågs af konun-

Grefve Philip Bonde.
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Bosjökloster enligt Biirman-Fischer. Ornkr. 1680.

gen och biskopen. Detta öfverg-ick slutligen till,

att klostret bortförlänades åt någon rik och för-

näm man, som i gengäld åtog sig klostersystrar-

nas underhåll. En dylik ställning innehade på
1400-talet riddaren Tage Henriksen Hollunger

till Dybeck.

Såväl i Danmark som Sverig^e jrick man efter

reformationen tämligen skonsamt till väga med
nunnorna. De lämnades icke vind för våg, utan

underhöllos i klostren till sin död. Munkarne
kördes däremot utan vidare på porten. Bosjö-

kloster gafs 1537 i förläning åt Lunds siste är-

kebiskop, Tornbern Bille, mot skyldighet för denne

att underhålla systrarne. Han slutade sina dagar

i klostret 1551. Hans efterföljare blef Hans
Barnekow, hvars änka Metta Oxe 1559 öfver-

lämnade klostret till Sten Rosensparre, konungens
befallningsman på Kallundborg. Aret därpå
bortbytte Fredrik II Bosjökloster med under-

lydande hemman till fru Thale Ulfstand, änka
efter Fåvel Laxmand, mot hennes gods på See-

land. Därmed börjar Bosjöklosters rera som
enskild ägendom, endast afbruten af den tid,

det under 1600-talets slut och 1700-talets början

var indracret till svenska kronan.

Byggnaderna vid Bosjökloster bilda en väldig

komplex, omgifvande en stor fyrkantig gård.

Komplexen har under tidernas lopp undergått

betydliga förändringar, men anläggningens om-
fattning, kyrkan, en del af de gamla kloster-

husens grundvalar och murar samt hufvud-

byggnadens präktiga källarhvalf höra medeltiden

till. Dessa solida hvalf — i östra längan —
med omväxlande rundbågar och .spetsbågar

stamma dock från den senaste medeltiden, de

ha förmodligen uppstått först under loppet af

1400-talet. Se vi på den äldsta teckningen af

Bosjökloster, Burmans af 1680, visar den oss

en på alla sidor kringbyggd borggård. Den
östra upptages af n. v. hufvudbyggnaden. På
motsvarande västra sidan står ett tvåvåningshus

utan tak. Denna flygel, till hälften en ruin,

skulle enlicjt traditionen förskrifva sie: från klo-

stertiden. Den kallades »munkalängan». I dess

ställe fmner man nu mer ett par under 1 700-

talets senare hälft uppförda paviljonger. Rit-

ningen visar vidare på södra sidan äfven ett

tvåvåningshus samt emellan östra och södra flyg-

larna en tre våningar hög tornbyggnad med snirk-

lade gaflar. På norra sidan står kyrkan med

Bosjökloster enligt Tlicrsner. Omkr. 1820.
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kor och absis, men utan lorn. 'l'ornct skall ha

nedtag-its omkring- i6oo-talct.s midt. I^n mur
samt ett mindre uthus förena kyrkan med östra

längan. Itn ombyggnad af gården blef pä
I 760-talet företagen af gencrahuajor Corfit;^ Lud-
vig- Beck-Friis. I lan nedrcf den g-amla västra

flygeln och satte i stiillet tvä små paviljonger

med brutna tak. Mellan paviljongerna gick —
såsom ännu i dag — inkörseln, och höga murar
sammanbundo dem med kyrkan och södra flygeln.

Det gaiula hörntornet nedbröts till längornas höjd,

och dessa gjordes så öfverensstämmande som möj-

ligt med hvarandra, ja, äfven kyrkan sökte man
genom putsning och affärgning samt genom an-

iM-ingande af dels verkliga stora fyrkantiga fr)nster,

dels målade sådana ge skenet af ett boningshus.

Så ter sig Bosjökloster å afbildningar frän 1800-

talet, t. e.\. å planschen i Ljunggrens »Skånska

herrgårdar».

Bosjökloster i våra dagar framträder åtskilligt

annorlunda. Den gamla klosterkvrkan restau-

rerades 1856— 1857 under ledning af professor

Brunius, och bostadsflyglarne undergingo 1875
— 1879 en restaurering, som sökte åt hela slottet

ge en stilenlig medeltidsprägel. Torn och trapp-

gaflar, arkader och utsprång, romanska detaljer

söka nu locka vår fantasi tillbaka till längesedan

svunna medeltidsdagar. Enhetlighet i stilen har

man så konsekvent som möjligt sökt genomföra.

Men den var ju för den äldre restaureringskon-

sten en mycket viktig princip.

Komma vi nu genom den härliga allén väster
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om slottet fram till infartsvägen mellan paviljong-

erna, finna vi, att dessa fått branta tak och trapp-

gaflar. Infarten omges af ett par höga sten-

pelare med sina urnor från i 700-talet. A ömse
sidor ett par lägre hvälfda ingångar. En hög

stenmur fortsätter åt söder, därefter i vinkel åt

öster till den södra sidans länga, och äfven åt

kyrkan löper en mur. Strax intill kyrkan är

ännu en genomgång.
Borggården är af ansenhgt omfång. Ett helt

Västra inkörsporten (14) med paviljongerna (15) sedd från borggården. Till höger kyrkan (i).
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Södra liiii^an jiäii hoig^iiudcn iiicJ liupplonicl iH'; //// vunsici ocli cn aj fai iljoiigcnia läiij^st lill liögtr.

regemente skulle utan tvifvel här kunna ui)p-

marsehera. En i^runn finnes här sedan längliga

tider tillhaka. J )en sfxlra längan består af två

hus.
(

I ni fr g rund[)lanen.) l>åda äro tvåvåniga,

men det (jstra, som iir n\ tt (från 1877) är högre

och höjer sig mc^d en kraftig trappgafvel öfver

det äldre västra huset. J )et senare går antiig-

ligen till sina murar tillhaka till klostertiden. Det

slutar nu mer i väster med ett torn med tra])p-

gaflar i norr och sekler. ;\t trädgårdssidan en

stenveranda eller altan. Taket afbrytes af en

kupa så väl åt triid^ården som åt horggården.

l'!tt litet verandautsprång ät borggården med ro-

manska kolonner på en hög sockel bidrager till

gårdens ålderdomliga prägel. I .sydöstra gårds-

h()rnet reser sig ett litet rundtorn, slutande ått-

kantigt med en fris och en åttkantig spira. At

triulgården skjuter på motsvarande hörn fram

ett fyrkantigt torn, hvars nedre del är gammal,

antagligen från 1500-talet. Det slutar upptill

med trappgaflar i öster och väster.

Östra längan består, som af planen framgår,

af två gamla — under ett gemensamt tak —
sammanbyggda hus. Den är genombruten af

Södra längan sedd frän sjösidan.
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Södra och östra längorna sedda från sjösidan.

ett porthvalf. Äfven i norr slutar denna länga

numera med ett torn med trappgaflar i öster

och väster. Ofvan porten — åt öster — har

vid restaureringen satts en takkupa. Den bär

initialerna Z. E. F. och 5". B. samt årtalet i8y6.

I fönsterbågen se vi det Beck-Friis'ska och det

Barnekowska vapnet samt årtalet 1901. Initi-

alerna syfta på restaureringens upphofsman grefve

Lave Beck-Friis och hans grefvinna Sigrid Bar-

nekow. Men omedelbart öfver portöppningen

sitter en inmurad stentafla, som bär vittnesbörd

om ett ägarpar i äldre tider, hvilket äfven vinnlagt

sig om gårdens byggnader. Stenen bär namnen
Jochim Beck och Elsa Grubbe, den Beckska och

den Grubbeska vapenskölden samt årtalet 1629.

Men en ännu ålderdomligare inskription, min-

nande om gårdens förste enskilde ägare, möter

oss här. På en af de gamla järnbeslagna ek-

portarna, som ännu i dag, liksom för 350 år

sedan göra sin trogna tjänst, läsa vi uti en

träet utskuren om järnbeslag erinrande ram:

T. MDLXIX W., hvilket betyder så mycket
som: Thale Ulfstand 1569. Det var denna
fru Thale Ulfstand som 1560 tillbytte sig Bosjö-

kloster af konung Fredrik II, och som om- och

tillbyggde den östra längan.

Denna består dels af ^n större byggnad som
otvifvelaktigt till sin källarvåning stammar från

medeltidens slut, dels af ett mindre från 1 500-

talet härrörande hus. Den nämnda källarvå-

ningen består, såsom planen visar, af tre rum,
täckta af mäktiga gotiska korshvalf med kupiga

hvalfkappor. Tvärbågarna äro rundbågiga. Ett

af rummen användes nu för värmeledningsappa-

raten. Det täckes af två hvalf, det därpå föl-

jande af ett samt det yttersta, som sedan gammalt
kallas »refektoriet», af två hvalf. Rummen ha

fordom korresponderat med hvarandra. Hvalf-

ribborna börja nu nere vid golfvet, men det är

Porthvalfpet ät öster med vapenstenen. (Nr 4 å pinnen).
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Öslra läfif^an iiicd porthvalfvet (4^

ej omöjli^-t, att ^olfnlvan höjts under tidernas

lopp. I hvarjc fall väcka dessa hvalf en stämniny-

frän längesedan svunna tider, om de också antag-

lig^en tillkommit under klostrets sista tid. \^idare

mäste vi anta<^a, att de af fru Thale Ulfstand,

som ombvi^^i^de hela huset, underkastats repara-

tion.

Frän gärden för till andra väningen en brant

fritrappa. Här \ar fortlom hufvudingängen till

bostaden, (iä \i uj)p, komma vi till en liten

träng förstu-

gamla

frän h vil-

ken till höger

och vänster

trappsteg leda

upp till korri-

dorer— se pla-

nen — af hvil-

ka den viin-

stra för till kö-

ket. At höger

var fordoin in-

gäng till n. w
salongen, som
dä antagligen

tjänade som
matsal.

P^ortsätta vi

uj)p till vinden,

kunna vi där

ät söder kon-

statera miir-

ken efter den

qafveln, som visar att flygeln en gäng
varit betydligt lägre. 1 själfva porthvalfvet lig-

ger numer hufvudingängen till bostadsväningen.

Vi skola senare taga densamma i betraktande.

I lär mä blott erinras om de frän i 500-talet stam-

mande brunmäladc ekbjälkar, som både i längd-

och txärrikln ingen sträcka sig öfver det första

rum — hrtllen - \i här intriida i. Innan vi

slutligen lämna den östra längan, böra vi fästa

uppmärksamheten pä det efter ett vid gården hit-

tad t sigill mo-

dellerade va-

pen — en tro-

nande biskop

:— som vid

senaste restau-

reringen upp-

satts ät gärds-

sidan öfver

porten.

Den norra

sidan af borg-

gärden uppta-

ges, som vi

sett af kyr-

kan, dock ej

helt och hål-

let, ty frän dess

absid sträcker

si o- till östra

Gamla refektoriet (vid
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östra delen af borggården med porthvalfvet (4; och trapptornet (16).

kad, som ersatt en fordom där befintlig mur.

A den lilla platsen bakom arkaden står ett mo-

nument i form af ett resligt granitkors (hjul-

kors) med följande inskrift:

7/7/ ininne af gfcfoe Corfitz Beck-Friis. Född

på Börringc iS-j^oi. Dödpå Bosjuklosier l8^^''\,^yo.

Hans son Lave Beck-Friis reste denna sten.

Den mer i arkeologien och arkitekturen än i

grekiskan betydande professor Brunius, om hvars

verksamhet som kyrkorestaurator så många af

provinsens kyrkor vittna, bär äfven ansvaret för

detta tempels restaurering. I väster står nu ett

fyrkantigt torn med fyra tinnade rösten, prydda

med nischer och rundbåesfriser. Den rundbå-

Norra delen af borggården med kyrkan (1) och pelararkaden (2).
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giga ingången har fått kolonnetter och ett tym-
panonfält med det Beck-Friis'ska vapnet samt år-

talen 1856 och 1857, allt å blå botten. I det

inre har kyrkan tre ursprungliga gotiska hvalfok

— tidigare torde den haft platt trätak — och
koret öppnar sig med en spetsbåge under den
äldre runtlbågen. llvalfven äro ej hvitkalkade,

vitan framträda i teglets färg med putsade fogar.

Det säger sig själft, att de äldre fyrkantiga fön-

steröppningarna vid restaureringen ersattes med
typiska romanska fönster med yttre och inre

smygar. Absiden, som nu får tjäna som sak-

ristia, smyckas i det yttre af fina sandstenslisener

samt har å midtpartiet ofvan sockeln en hög
nisch, som möjligen varit afsedd för en helgon-

staty. Kyrkan fick vid sin renovering nytt vat-

tentak, ny golfbeläggning, ny orgelläktare, ny

predikstol, nytt altarskrank m. m. Altarskåpet

är det gamla, men det restaurerades och om-
förgylldes och ommålades. Det är af nordtyskl

urs[)rung samt biir de I)illcska och Laxinandska

vapnen, bokstäfvcrna i'. B. och R. L. samt årtalet

1588, hvaraf framgår, att det bekostats af fru

Thales dotter JkTta i.axniand, änka efter den

1581 aflichie Peder l)ille. l*å ytterflyglarna ses

i kroppsstorlek målade stiftarinnans och hennes

Interiör af kyrkan.

Holger Laxmands grafsten i kyrkan.

makes porträtt. Helt visst blef detta tyvärr

\iil kraftigt restaurerade altarskåp instiftadt till

en åminnelse af Bille. På norra korväggen är

uppsatt en af kyrkans intressantaste klenoder,

den berömda Laxmandska familjetaflan, en stor

på väf målad tafla i lunettform, framställande i

kniiböjande gestalter fru Thale Ulfstand och hen-

nes make Påvel Laxmand samt deras barn, mågar

och släkt. Taflan har målats omkring 1600 af

någon obekant nederländare, men ett obestrid-

ligt konstnärskap präglar dessa figurer med deras

fint karaktäriserade ansikten och med otrolig

omsorg återgifna dräkter. Denna vackra from-

ma bild hör till de bättre profven på 1500-

talets nederländska porträttkonst i Sverige.

Men bland minnena från gångna tider finna

vi äfven ännu i bruk varande kyrkbänkar med

målade vapensköldar och ornament. De bära

årtalet 1 606. Stådiga grafhällar, såsom öfver fru

Thale Ulfstand och Påvel Laxmand, öfver sonen

Holger, som vid i 2 års ålder drunknade i Ring-

sjön, öfver fru Thales efterträdare i possessionen
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Kyrkans kor med Laxmandska familjetaflan till vänster och altarskåpet till höger.

brorsonen Holger Jensen Ulfstand och hans hustru

Anna Skougård, samtliga med de aflidnes ut-

huggna bilder, vittna om gärdens ägare under

dessa stolta tider, ja, äfven en stor grafsten från

klostertiden med vapensköldar, löfverk och en

inskription i gotiska bokstäfver minner oss om
en af klostrets världsliga föreståndare eller läns-

innehafvare, riddaren Tage Henrikssen Hollunger

och hans hustru Katarina Törnekrands. Den lätt

uttydda inskriften lyder: Aiiiio Dni JIICDXCHI.
Hic jacct Nobil. Thage Henrici qttondam prior

hiipts loci cnui nxore sna Domina Catharina

quorum anima^ requiescant in pacc. Dessa graf-

stenar ha upptagits ur kyrkgolfvet och insatts i

väggarna: den Laxmand-Ulfstandska och den

Ulfstand-Skougårdska under orgelläktaren, Hol-

ger Ulfstands och den Hollunger-Törnekrandska

i vapenhuset. Till sist omnämna vi den präk-

tiga romanska dopfunten och det stora realistiskt

verkningsfulla krucifixet ofvan triumfbågen. Kyr-
kan är ej blott en sevärdhet. Den är Bosjöklosters

sockens ännu i bruk varande församlingskyrka.

Ägaren till godset har patronatsrätt till pastoratet.

Utanför kyrkan breder sig i norr och väster

den parklika kyrkogården, ja, den utgör ju egent-

ligen blott en del af den härliga bok- och ek-

rika parken väster om slottet. Många intres-

santa grafstenar, en del af hög ålder, som t. ex.

de s. k. nunnestenarne från klostertiden, locka

här vandraren till ofta fåfänga tydningar. Här
slumra äfven, stundom under monumentala vår-

dar, flera af gårdens ägare från senare tider.

Taga vi sedan slottets närmaste omgifningar åt

andra håll i betraktande ligga på södra sidan

välvårdade trädgårdsplanteringar med hänförande

utsikt öfver sjön. På den östra sidan sträcka

sig åter två långa smala murar från slottet bort

mot en rakt framför liggande ladugård med
byggnader från i 700-talet, till vänster ett stall —
nu under ombyggnad — med en inskriptions-

sten: »Upbygt af C. L. B. F. och L. B. F. Anno
1763», till höger en motsvarande länga, äfven

med inskription: »Upbygd af C. T. B. F. och

L. B. F. åhr 1764» samt i fonden en stor loge

från samma tid. Bokstäfverna syfta på bröderna

Corfitz Ludvig och Lave Beck-Friis. Norr därom
träffas en annan gård med i öster den ombyggda
efter nutidens fordringar nyinredda ladugården.

Söder om den mellersta gården ligger det äldsta

kostallet, nu inredt dels till fårstall, dels till kyrk-

stall. De gamla ohälsosamma, nu utdömda stat-

byggnaderna samt inspektorsbostaden ligga söder

om ladugårdarna, ner mot sjön, medan de af

nuvarande ägaren grefve Philip Bonde nyupp-

1 1 2
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Del af östra längan sedd från ladugårdsbyggnaderna.

f()nla j)r;iktii4a arl »'tarhosUuIerna trilffas norr om
(Icsainnia. I )e fcirra ;ii'o l>V2;"sj;;da af ratci^cl,

kliUlt inctl IjnUler, eller äro ocksä Nanlii^-a kors-

vcrkshy^i^n^ulor, do senare diiremot äro soli(ki,

l)roj)(M-t inredda tei^clluis. liakoin ladu_L;'ardarna

ud)reder siu' kr)kstr;id''ai'den.

Mfter denna lilla utfl\kt \ända vi åter till

slottet. I'"n \-andrin^- i^cniun de förnämsta rum-

men oeh näi^ra anmärkningar om diir förefint-

liga konstföremfd ätersta ännu. \'i kunna antingen

träda in genom den lilla romanska veranda-

utb}'ggnaden eller genom den n^•a ingången i

Bosjökloster från sjön. jämfilr Thcrsnc-rs afbiianinj,' 'i siil. 2.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

porthvalfvet. Välja vi den senare vägen, nå vi

först en mindre förstuga med kapprum samt sä

den förut omnämnda hallen med det gamla in-

tressanta taket med sina kraftiga mörkröda bjäl-

kar. Fälten mellan bjälkarne äro liksom väg-

earne hvitlimmade. Panelens och fönsterfodrens

mörkröda färg gör häremot en vacker effekt.

Den stora öppna spiseln af kolmårdsmarmor

visar rokokostilens former. Pä väggarne äro upp-

satta en mängd horn af rådjur, hjortar, elgar. \'i

beundra äfven det stora präktiga ekskåpet frän

i6oo-talet, väl bibehållet, oaktadt det aldrig un-

derkastats någon restaurering. Från detta stilfulla

rum kommer man genom ett passagerum, där bl.

a. finnes en sevärd sten- och fornsakssamling, in

i det sydöstra

tornet, som
åtminstone i

sina nedre par-

tier måste vara

gammalt. Det
skjuter något

fram öfver

södra fasad-

linjen. I dess

västra vägg
finnes en ur-

sprunglig

skottglugg, i

den östra en

på I 700-talet

upptagen in-

gångfrån träd-

gården, en s.

k. garderobs-

väg, som man
ej sällan fin-

ner å den ti-

dens slott. Till

höger ha vi så det nybyggda huset. Vi följa

korridoren förbi några gästrum till trapprum-

met, dit man för öfrigt kommer direkt från

den romanska verandan, och hvarifrån trappan

för upp till öfre våningen. I trappuppgången
hänga moderna porträtt af Påvel Laxmand och

Thale Ulfstand samt sonen Holger, återgifna i

rika tidsdräkter efter ledning af grafstenarne i

kyrkan, och i korridoren här uppe erinra stora

afmålningar af Beckska grafhällar i Törslevs

kyrka i Danmark om den Beck-Friis'ska ättens

ryktbara stamfäder. Taflorna bära signaturen:

»L. Richardi 1882». En solid kista med o-amla

anvapen och årtalet 1630 samt en (1874) visser-

ligen betydligt restaurerad predikstol från Glad-

sax i form af en kateder, med Laxmandska och

Hallen (nr 5 å planen).

Ulfstandska vapensköldarne samt årtalet 15 88

väcka äfven en föreställning om svunna tider

och släkter och deras andliga och timliga intres-

sen. Ett kabinett eller passagerum bildar entrén

till salongen. I det förra äro väggarna täckta

med efter mönster från 1 600-talet på väf må-

lade s. k. skogstapeter. Ett visst intresse har det

lilla krucifixskåpet i gyllene barock med inskrip-

tionen: »Diis war den Bartischler von den heiligen

Kreuz 1726». Det har synbarligen tillhört ett

snickarskra i någon sydtysk stad. Ett stilleben

med fiskar härrör från holländaren Jakob Gillig.

Salongen är ett stort färgstrålande gemak,

upplvst af sex fönster med utsikt åt trenne håll,

åt söder, norr och öster. Golfvet täckes af en

stor purpur-

färgad matta.

Denna, liksom

den förgyllda

medrödtsiden

klädda gusta-

vianska mö-
beln ge ge-

nast grundac-

kordet i intryc-

ket af detta

stilfulla rum.

Den modärna
spiseln är af

svart marmor.

Höga förgyl-

da rokoko-

speglar (från

Stenhammar
i Söderman-

land) sitta på
ömse sidor om
densamma.

Bland de dyr-

bara möblerna fångas vår uppmärksamhet af ett

litet elegant kabinettsskåp af ebenholz med in-

läggningar af elfenben, å hvilka typiska neder-

ländska renässansornament förekomma. Ursprun-

get är väl också nederländskt. Engelska beteck-

ningar på lådornas innersidor tyckas emellertid

ge vid handen, att det åtminstone restaurerats i

England.

Bland salongens taflor, slutligen, böra nämnas
den stora duken, återgifvande »Kristus och äkten-

skapsbr)lerskan v af Rembrandts lärare Pitcr

Lastinan, en stor dunkel tafla med många figurer

i belysta grupper, vidare det koloristiskt kraftiga,

men rätt stela porträttet af Fredrik V:s gemål,

drottning Eouise af Danmark, antagligen af J.
S. ]]^aJiI, en replik eller samtida verkstadskopia

-ol-lliliiil
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af Iilnr)istralih bekanta porträtt af iVurora Kö-
nigsmarck samt moderna, af Ririgsfeii utförda

kopior af Jochim Becks till Andrarum och major
Corfitz Ludvig- Beck-Friis' porträtt. Originalen

ägas af häradshöfdingen friherre Lave Beck-

Friis i Sköfde, Bosj(jklosters förre ägare.

(lenom ett mindre förmak nå vi sedan mat-

salen. h"(jrmaket väcker äfven en konstälskares

intresse. Där hänger en stor akademisk tafla

från i8oo-talets hchjan: Teckningens uppfin-

ning» af Fredrik IVcsiiii. 1 )ct är den bekanta gre-

kiska sagan om flickan, som jjå väggen ritade

sin älskades profil efter hans skuggbild, som
gifvit motivet. Skildringen med sina rena linjer

och goda modellering höir till de bilttre från denna

förkättrade period i den svenska målarkonstens

historia. Två
höga guerido-

ner från i 790-

talet och ett

ebenholzl)or(l

med elfen-

bensinlägg-

ningar, tvskt

arbete från

1600-talet, bi-

draga till rum-

mets förnäma

karaktär. Till

sist få vi ej

glömma ka-

kelugnen fran

I 70(^-talets

midt, en rest

af våningens

forna inred-

ning.

Matsal(Mi g(»r ett pa en gang enkelt och loi

nämt intrxck mc(\ sina h\-ita väggar och sin

brunr(")da panel, llär framtrilda bland möblerna

ett skåp fnm i 700-talets fc)rsta hillft (af al) och

ett serveringsbord i rokoko, Inars porslinsskifva

återger i nidbrunt »Isaks offring» (ALu"iebergs-

tillverkning?). J^n skärm, hvars andra hälft står

i förmaket, återger i oljemålning Svaneholm före

och efter tillbyggnaden på 1690-talet. Vi upp-

taga slutligen h;ir blott porträtten af riksrådet

och riksrådinnan Bielke, målade af Jacob Jhörck

efter pasteller af (lustaf Lundberg.

I s()dra flygelns andra \åning (västra huset)

träffa vi grefvcns rum. Rökrummet har ett

gammalt bjillktak, stengolf, en marmorspisel samt

möblering i 1 820-talsstil. Härifrån komma vi

ut på den förut omnämnda stenverandan å träd-

gårdssidan. Med dessa korta antydningar om

rummen och deras inredning måste vi lämna
det n. v. Bosjökloster. —
Om gårdens ägare alltifrån fru Thale Ulfstands

dagar ha vi ännu några ord att tillägga. Efter

fru Thales död i början af 1600-talet ärfdes

gården af brorsonen Holger Jcjisscn Ulfsiand
till Häckeberga, hvilken skildras som en from
och boksynt man. Han var gift med Anna
Skougård och afled 161 8, den siste manlige
medlemmen af ätten. Genom arf kom gården
så till den bekante mångfrestande Jochim Beck,

som med sin första hustru Elsa Grubbe bebodde
Bosjökloster och där också, som vi sett, lämnat
sj)ar efter sig. Ar
affiirer att sälja så

och ^ iladsax. Köparen

1658
väl

Silliin>irn 1 Ir. upp bcläjicn cifvcr nr 5 å planen)

an!»- enkelt och

tvingade honom hans

denna gård som Torup
var den beryktade Cor-

Jitz Ulfeldf. Vi

känna den-

nes förrädiska

handlingssätt

ej blott mot
danske konun-

gen utan ivfven

mot den s\'en-

ske, som gäst

\ änligt, om äf-

ven med po-

litisk beräk-

ning, tagit ho-

nom i be-

skydd. Han
arresterades i

Malmö, men
fh-dde 1 660
till Köpen-

hamn, hvilket

dock var som

att komma ur askan i elden. LUfeldts svenska

gods sekvestrerades, och Bosjökloster var sedan

under flera årtionden antingen bortförlänadt eller

utarrenderadt. Länsinnehafvare var sålunda en

tid grefve Hans Christoffer Königsmarck och

hans arfvin«rar. De sista arrendatorerna voro

öfverjägmästaren och generaladjutanten Gustaf

Hammarberg och hans son Henrik.

infeldts grefvinna, den olyckliga Leonora Chri-

stina, samt hans svärson Lave Beck, gift med

dottern Leonora Sofia, hade vid upprepade till-

fällen, men utan framgång hos den svenska

kronan sökt restitution å godsen. På 1720-talet

upptogo Lave Becks barn saken på nytt. Den

nu inledda processen slutade först i 735. I Kungl.

maj:ts dom af detta år förklarades, att, om än

icke Corfitz LHfeldt personligen, hade dock hans

afkomUngar fullgjort det vid befrielsedomen 1 660

I I



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

fastade villkor att vara svenska kronan trogna,

hvadan hans ägendomar skulle dem återställas.

Pä sä sätt kom Bosjökloster till Beckska ätten

och tillföll major Cor/ifz Ludvio^ Bcck-Friis,

medan den äldre brodern Jochim blef ägare till

Torup. Frän skildringen af detta slott känna vi,

huru de Friis'ska godsen pä Jylland genom arf

kommo till fochim Beck pä Torup, som äfven

fick rättighet att med det Beckska namnet och

vapnet förena Friisarnes namn och sköldemärke.

Han afled i 74 i utan manliga afkomlingar, hvar-

för dessa danska ägendomar dä tillföUo Corfitz

Ludvig, som i likhet med brodern äfven antog

namnet Beck-Friis. Corfitz Ludvig hade tillbragt

22 ar som krigsfånge i Sibirien. Hans död in-

träffade 1 76 1. Med Anna Sofia Skogh, med
hvilken han

under fången-

skapen ingått

äktenskap, ha-

de han sö-

nerna Jochim,

Corfitz Lud-

viof och Lave.

Den äldste, se-

dermera riks-

råd och gref-

ve, blef stifta-

re af det Beck-

Friis'ska fidei-

kommisset i

Sverige, Bör-

ringe-Fiholm.

Den danska fi-

deikommiss-

rättigheten

fick han näm-
ligen öfverflyttad på till värdet motsvarande ägen-

domar i Sverige. De yngre bröderna erhöUo Bo-

sjökloster, som efter Laves död i 764 odeladtöfver-

gick till Corfitz Ludvig, hvilken på militärbanan

steg till generalmajor. Friherre blef han i 770 och

grefve och fideikommissarie vid broderns död

1797, men afled redan följande år. Hans af exel-

lensen Beck-Friis uppfostrade son, sedermera hof-

marskalken grefve CorfUz Lvdvig Bcck-Friis er-

höll dä fideikommisset, medan sonen Lave Beck-

Friis fick Bosjökloster. Den senare afled ogift

redan 1802. Sedan modern, f. Stjernbladh, till sin

död 1 8
1 9 innehaft gården, kom den efter föregå-

ende delning med systern friherrinnan Ramel till

hofmarskalken Beck-Friis. Denne var gift med
Louise Thott, med hvilken han hade 1 2 barn.

Af dem lefde blott fyra, en son och tre döttrar,

vid hans år 1834 inträffade död. Sonen kam-

marherren grefve Corfitz Bcck-Friis blef både

fideikommissarie och ägare af Bosjökloster. Hans
hustru grefvinnan LHrika Bark hade redan 1839
gått ur tiden. \'id hans död 1870 gick fidei-

kommisset till sonen grefve Cor/ifz Ai/ojistin

(f 1 897), Bosjökloster till friherre Lave Beck-Friis,

Sverge-Norges bekante envoyé i Köpenhamn,
under hvars ägotid gården genomgick en grund-

lig restaurering. Efter hans död (1904) tillföll

den enligt testamente hans äldre broders tredje

son häradshöfdingen friherre Lave Beck-Friis.

Genom mellanhänder och köp kom den dock

kort därpå till n. v. ägaren grefve Pkilip Bonde,

en son till grefve Trolle-Bonde på Trolleholm.

]3en tjamla historiska rården har alltså efter en

tidrvmd af öfver 1 70 år gatt ur

Matsalen 1 tr. upp (beliigen rjfvcr korshvalfsrunimen i östra längan).

släkten Beck-

Friis' händer.

Den nye äga-

ren har med
ungdomlig

kraft och ener-

gi tagit i tu

med sitt jor-

dagods för-

valtning. Se-

dan 1905 är

han gift med
grefvinnan

Anna Mörner

af Morlanda

och har ge-

nom sitt gifte

blifvit ägare

till Husby-

gärd i Söder-

manland.

Bosjöklosters

ägendom utgör numer 1,100 tunnland och om-
fattar förutom hufvudgården och några smärre

arrendegårdar äfven Lillö gård, hvars läge på
en hög utskjutande halfö hör till det mest ro-

mantiska i hela trakten. Ågendomens taxerings-

värde är 344,600 kronor. En stor del af arealen

lägges i mångåriga vallar, för hvilket ändamål

genom Ringsjöns sänkning vunna jorden

synes utmärkt lämpa sis".

den

Till ägendomen hör

vidsträckt fiskrätt i Ringsjön och rik tillgång

på bränntorf. För villebrådet är Bosjöklosters

halfö med sina skogar, buskar och frodiga växt-

lighet sedan gammalt ett kärt tillhåll och är före-

mål för rationell jaktvård. Visserligen betydligt

mindre än fordom, har .Bosjökloster nu genom
öfvergången till ny ägare af en annan frejdad

släkt gått in i en ny sera. Det är vår förhopp-

ning, att Ivckan må följa de.ss kommande öden.

I 1
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SKARHULT
SKARHULTS SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Al GUSTAF UPMARK

Skanc ocli Miilartraklcrna iiro de t\'a om-
råden i S\-('riL;(' inom Inilka den adli^^a

slottsl)yL;i4nad.skf)n.stc,'n natt sin rikaste ut-

veckling;-, i Skan(> under i 500-talct, i Miikirtrak-

terna under i (xjo-talet. Det \-ar under viisent-

li.^-t olikartade tVirhallanden som denna slotts-

byj^^nadskonst utvecklade si^- inom dessa bada
områden och tidehvarf, och det rader också en

aft,nord och urundviisentli^' skillnad mellan de
fiistninLjslika, pittoreska skånska borLjarna och de
pompcVsa karolinska herresiltena i ()fre Sveri^^-e.

Vör att riitt kunna iVjrsta de skånska 1500-

talsl)y^;L; naderna inaste man se dem i deras sam-

manhang" med den samtida rika bvij^t^nadsverk-

samhc^ten i i)anmark. Vnr den dansk-skånska

adeln \ar femtonhundratalet en storhetstid, en

period af kraftutveckling', som erhöll sina mest

full()dii>a och x-arakti^M uttrxck inom slottsbvtrir-

nadskonstens omratle. 1 )en alla andra ])eherr-

skande synpunkten \ id anl;ii];-frandet och uppföran-

det af dessa slott var försvarssynpunkten; i enlig-

het med dess fordringar valdes lä^et, anordnades
omL,nfninL;arna, uppfördes murarna och anbragtes

in_L,''an<;ar och fönster. Först i andra rummet
komnio hänsynen till beboelighet och arkitekto-

nisk utsmyckninL( i betraktande. Mån^-a af dessa

slott \-oro verkliL^a bortilar, beläj^na i otillgäng'-

li_<^ terriintj^, omo;ifna af breda, vattenfvllda qraf-

var och fr)rsedda med murar, vilktarqaniji-ar och

kraftiga torn med skotts^lutj^-^-ar och qroft artilleri.

Man finner här prof pä alla utvecklinq-sstadier

fran det enkla rektangulära huset (Glimminge)

till den af f\"ra längor bestående borgen med
viildiga hörntorn, framspringande portrisaliter

och trapptorn inne pä borggärden. I dekora-

tionen, som ä de äldre slotten var synnerligen

I 1 1 1 1

1 1 1 1 1

i;•t' 1- 1 1

Skarlnilt 1680. V.nW'^^ Buvman-Fisdirr.
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sparsam, trjorde sig under 1 500-talets senare

del renässansens former ^^ällande, närmast under

inflytande frän Holland och Nordtyskland. Sin

rikaste utveckling nådde denna byggnadsstil un-

der konung Kristian IV:s tid (15H8— 1648) och

den har pä grund häraf ocksä uppkallats efter

denne konung. Det vanligast använda materialet

var det röda, oputsade teglet med dekorativa

detaljer, gafvelrösten, listverk, portaler och vapen-

stenar i sandsten utförda med en ofta utom-

ordentlig elegans och sirlighet. — Prof på denna

byggnadskonst finnas helt naturligt framför allt

i Danmark, men äfven inom Skånes gränser

finnas många mer eller mindre väl bevarade

slott frän detta tidehvarf, af hvilka flera behand-

lats i de föregående Skånehäftena af detta arbete.

— Till denna grupp hör också Skarhult, som
jämte Widtsköfle är en af de ståtligaste och till

sin allmänna karaktär i det yttre bäst bevarade

I 500-talsborgarna inom provinsen.

Skarhult är beläget på den skånska slättbyg-

den, omkring 1 2 kilometer nordost om Lund
och unirefär midt emellan denna stad och den

bekanta Ringsjön. Man färdas dit öfver Eslöf,

hvarifrån man på järnvägen Eslöf—Tomelilla

på några minuter uppnår Skarhults station i

gärdens omedelbara närhet. Borgen är omgifven

af en vidsträckt lummig park, ofvan hvars kronor

det höga runda tornet höjer sig, synligt på långt

håll från de landsvägar som leda fram till

gården.

Skarhult uppfördes sådant det nu ter sig af

riddaren och riksrådet Sten Skarholt af den dan-

ska frälseätt, som i vapnet förde en sparre med
tre rosor, — Rosensparre (f 1565). Godset hade

sedan urminnes tider — veterligen sedan 1300-

talet — tillhört herr Stens förfäder och antag-

ligen fanns väl någon byggnad här innan denne

är 1562 lät uppsätta sin och sin hustrus vapen-

sköldar ofvan porthvalfvet till den nuvarande

borgen. Huruvida och i hvad mån denna äldre

byggnad ingått i herr Stens borg är numera
och lär icke kunna utrönas

iitningar och gräfnin-

gar. Alla slags äldre ritningar och arkivaliska

upplysningar om borgens, tillkomst saknas. Det

vanskligt att

utan genom
afgöra

östra sidan med inkörsporten.
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.s}'nes dock sannolikt att den blifvit uppförd icke

med ens utan i fk^ra onij^ångar, så att en ur-

sprunglig- enklare b^-L^i^mad efterhand blifvit ut-

vid.-^-ad. Till en dylik byg-<;nadshistoria finnas

man^-a analo(,ner i samtidit^a danska borganlägg--

gar: ett efterföljande sklktled fortsatte hvad ett

fc)regående beg^-nt. D<är en bygg-

herre blott hade milklat uppföra

en enda eller tva i vinkel mot
hvarandra lagda b\'ggnader, d;lr

fullbordade en efterträdare an-

läggningen till en l)org med fyra

längor kring en sluten l)orggärd,

den ty|) som måste anses som
tidens ideal f('ir en borganlägg-

nmi

Skarhults borg bestar nu af

trenne h()ga kingor belägna, om-
kring en at den fjärde, norra,

sidan öppen borggård. 1 inre

sydöstra h()rnet reser sig ett ått-

kantigt tra])ptnrn och \-i(l den
östra kingans nnrd()stra hörn

h(")jer sig ett sex \-aningar högt,

massi\-t rundtorn. Slottslängorna

äro alla uppf()rda i tre våningar, men äro olika

höga. I I()gst ilr den (")stra liuigan, som i)å grund
af sin rikare utst}Tsel kan anses som borgens

hufvudbyggnatl. Materialet Tir, som \-anligt i

denna tids slottsb\ggnad(M-, rr)dt o])utsadt tegel

med dekorati\-a detaljer i sandsten, ^hlrverket

;ir med Mterst fa, o\; isen il i va untlanta'"', oafsedt

Friherre Werner von Schirerin

moderna ilappningar, lagdt i det _ medeltida för-

band med löpare och bindare omväxlande i

samma skift, som var i allmänt bruk ännu un-
der senare delen af i 500-talet och först i slutet

af århundradet utträngdes af det moderna mur-
ningssättet med ett skift bindare och ett skift

löpare. C. G. Brunius, som på
1840-talet ledde omfattande re-

staureringsarbeten på Skarhult,

meddelar i sina »Konstanteck-
ningar» att samtliga yttermurar
äro på medeltida sätt uppförda
med s. k. skalmurar med mellan-

f} llning af gråsten och bruk. Att
borgens olika längor blifvit upp-
förda pä olika, om också ej långt

åtskilda tider, synes framgå däraf

att den mur som begränsar östra

längan frän den södra (t. ex. mel-

lan stora salongen och rummet
niirmast viister därom) är lika

tjock som ()stra kingans ytter-

mur, omkring \()0— 170 cm.

I )enna mur torde sålunda en gång
haf\ a \ arit yttermur. På samma

förhallande t}'der det rikt indelade gafvelröste,

som kan iakttagas i öfversta \'åningen på grän-

sen mellan sfxlra och västra längan. Kan man
tillmäta dessa omstilndigheter någon afgörande

l)etydelse skulle de tala för att den östra längan

uppförts f()rst, därnäst den södra och sist den

xästra. Mera bevis torde dock tarfwis innan

Skarlmlts slott från norr.
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man med visshet kan fastslå detta. Södra län-

gans murar hälla utåt cirka 80 cm och den

västra cirka iio cm, allt i mellanvåningen. —
Tecken finnas som tyda på att man haft för

afsikt att fullborda borgen med en fjärde mot
norr belägen länga, men om denna någonsin

blifvit påbörjad eller utförd, eller om den endast

bestått af en enda mur kan nu ej sägas. Möj-

ligen kunna gräfningar på borggården gifva

besked härom. Nu begränsas borggården mot
norr af en låg mur med inkörsport, som i sitt

nuvarande skick härrör från 1 800-talets midt.

Att här äfven under 1 500-talet funnits någon

slags byggnad är antagligt, då ju annars de

starka försvarsanordningarna på borgen i tUrigt

skulle hafva varit fullständigt meningslösa.

Den äldsta afbildningen af Skarhult finnes i

ett år 1756 af Abraham Fischer utgifvet gravyr-

verk öfver skånska gårdar, hvars afbildningar

likväl återgifva teckningar gjorda redan år i 680
af »ingenieur capitain Burman». Enligt denna af-

bildning hade borgen år 1680 väsentligen samma
utseende som nu med endast en lägre mur vid

borggårdens norra sida; å planschen synes äfven

de nedan omtalade vttre befästningsmurarna.

men däremot inga grafvar. — Det Burman-
Fischerska gravyrverket är för Skåne en mot-

svarighet till hvad Dahlbergs Suecia är för det

öfriga Sverige.

Borgens förnämsta arkitektoniska prydnader

utgöras af de fem höga gafvelröstena, hvaraf

två på hvardera af de östra och västra längorna

och ett, det rikast utsmyckade, på det från östra

fasaden framspringande porttornet. Sandstens-

dekorationen på dessa gaflar nedtogs vid den

ofvannämnda af C. G. Brunius på 1 840-talet

ledda iståndsättningen, men återuppsattes, sedan

förstörda stenar nyhuggits, enligt Brunius' egen

uppgift, med största noggrannhet på samma sätt

som förut. — I tidernas längd hafva också fön-

stren öfver hela den stora byggnaden på mång-
faldiga sätt förändrats, gamla fönster och glug-

gar hafva igenmurats eller upphuggits, nya dylika

hafva upptagits och murarna både utåt och inåt

borggården visa en mängd spår efter dessa

ändringar. Anmärkningsvärda äro särskildt spå-

ren efter de sneda skyttegluggarna i längornas

öfversta del där fordom sannolikt en s. k. väk-

targång löpte. I väktargången eller, om sådan

ej fanns, ä de stora löften i borgens öfversta

Häckarna på norra sidan.
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Skarhults slott från sydväst.

våning var det gröfre skytsct placeradt, hvar-

jämtc på Skarhult äfven det stora tornet var

försedt med kanoner i dc två öfversta vånin-

garna. Tornet täckes numera af ett pyramid-

formigt tegeltak och är under takfoten försedt

med en rundbägsfris som troligen tillkommit

vid den Bruniusska restaureringen.

Hufvudportalen med ett hrcdt porthvalf, som

leder in till borggården, är belägen i östra län-

gan under en frams[)ringande risalit eller port-

torn, en anordning som ofta återfinnes i samtida

dansk-skånska slott och som hade sin grund i

behofvet af ett starkare försvar af den då enda

ingången till borgens inre. i'"rams])rång('t flan-

Hiifvudpoi talen i östra län/^an.

I

keras af tvenne smala, tydligen ur dekorations-

.synpunkt tillkomna hängtorn i hörnen samt in-

delas i horisontalriktningen med sandstenslister,

hvilka å själfva gafvelröstet uppbäras af pilastrar

af samma material i tre våningar. Den redan

under antiken vedertagna och af renässansen

bibehållna ordningsf()ljden mellan kolonnordnin-

garna är här iakttagen, i det att den nedre

raden har toskanska, den andra joniska och den

()fversta korintiska kai)itäl, något som ju tyder

på att det varit en skolad byggmästare som här

ledt arbetet. Gafvelns profiler äro markerade

med sandstensornament. De andra gafvelröstena

å bor<ren äro af likartad ehuru enklare anord-

ning och den sydöstra gafveln har ett litet häng-

torn af samma slag som porttornet.

Portens hvalföppning är omgifven af bandade

rusticerade pilastrar och en på liknande sätt

markerad båge och ofvanför ett listverk är in-

satt en stentafla, omgifven af ett par pilastrar

med volutornament och en liten lågspetsig re-

nässansgafvel med ett änglahufvud i hög relief.

Den nämnda stentaflan ;ir rikt skulpterad och

visar i midten en bild af Treenigheten — ett

flerstädes på dylik plats förekommande motiv

- samt på ömse sidor härom byggherrens och

hans husfrus vapensköldar. Byggherren var som

nämndes Sten Skarholt Rosensparre (f 1565)

och hans husfru, fru Mette Rosencrantz till Vallö

(f 1588). Nedtill läses följande inskrift: »Anno

D:ni mdlxii lod Sten Skarolt som kallis Rosen-

spar bygge thette hus. Gud unde hannom meth

höstru oc börn saa ad bygge oc boo, attij tij

samen maa hafue then euige roo.» — Man må
läooa märke till att här talas om »thette hus»,

I
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icke om denna »gaard» som t. ex. på Trolle-

holm, Marsvinsholm, Widtsköfle m. fl. Det styr-

ker i sin mån antagandet att Skarhults borg

icke blifvit uppförd på en gång.

Genom portalen inträda vi i det långa och

skumma porthvalfvet; till vänster befinner sig ett

litet rum med förgallradt fönster, väktarens eller

bomslutarens rum och i muren bakom porten

finnas cln iivi clG hål i hvilka den tunga port-

bommen skulle skjutas in. — Inkomna på den

stora, stenbelagda borggården hafva vi det ätt-

kantiga trapptornet alldeles till vänster. Numera
äro flera andra ingångar till längorna upptagna

såväl från borggårds- som från yttre sidan, men
i äldsta tid torde den enda uppgången till borgens

inre hafva varit genom trapptornet, åter en an-

ordning betingad af försvarssynpunkten. Som
sig bör svänger den smala vindeltrappan åt

höger; en uppåtträngande fiende skulle hafva

trappans kärna på sin högra sida och sålunda

vara tvungen att svinga sitt vapen med vänster

hand under det att en försvarare med sin vän-

stra hand om trappelaren kunde sköta spjut

eller svärd med höger hand. Trappan af sand-

sten, belagd med ekplank svänger omkring en

spiral af fyra sandstensstafvar, en motsvarighet

till trappan på slottet Berritsgaard på Lolland.

Trappan leder upp genom alla våningarna och

tornets tegeltäckta huf höjer sig öfver längor-

nas tak.

Härmed, efter att hafva passerat vindeltrap-

pan, hafva vi i det närmaste sett allt som
på Skarhults borg finnes kvar från 1 500-talet.

— Under striderna mellan Sverige och Dan-
mark under Karl XI:s tid blef borgen stucken

i brand; hur mycket som förstördes vet man
icke, men under hela det följande århundradet

skall den hafva stått obebodd och fått förfalla.

I början af 1 800-talet gjordes en omfattande

reparation och slutligen kom omkring 1840 den

ofvan omtalade ännu grundligare restaureringen,

som på dåvarande ägarens, konung Karl XIV
Johan, befallning leddes af professor C. G. Bru-

nius.

Af den fasta inredningen från i 500-talet åter-

står blott en spisomfattning af sandsten med ett

par hermpilastrar och en fris med ornament

och hufvuden i relief, nu placerad i det stora

hvalftäckta rummet i hörntornets nedre våning.

Huruvida den ursprungligen stått i detta rum
synes ovisst.

Alla öfriga rum inom borgen hafva fast in-

Borggården med trapptornet.
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redning, tapeter och dylikt från olika perioder

af i8oo-talet. — Den nuvarande slottsherren,

friherre Werner von Schwerin har sin privat-

våning- i bottenvåningen mot söder med ett väl-

digt hörnrum i östra längans södra del och
några smärre rum i södra längan, å hvars midt

är upptagen en ny utgång med en liten terrass

och trappa.

Hufvudvåningen är i:)elägen en trappa upp.

Man inträder från vindeltrappan i ett förrum

med ett fönster mot borggården samt därifrån

i en stor, ofvanf()r porthvalfvet belägen salong,

hvars viiggar prydas af en ståUig samling taf-

lor, till h vilken vi nedan skola återkomma. Till

vänster i östra längan ligger den stora mat-

salen med fönster både åt öster och väster inåt

borggården. I östra längans s<)dra del ofvanpå

det förutnämnda stora rummet i bottenvåningen

ligger den stora salongen med en karaktäristisk

inredning och möblering från i Soo-talcts senare

del. ]n")lja så i den sÖKlra längan, hvars golf

ligger några trappsteg lägre än den östra, en

räcka smärre salonger och hvardagsrum, af hvilka

det midt på fasaden belägna är försedt med ett

i senaste tid byggdt karnap åt söder. Den västra

delen af denna våning disponeras af fröknarna

1^'lysabet och Richissa von Schwerin, hxilka

jämte sin broder resid(>ra ])å Skarhult.

Den öfversta våningen, luars rumstördelning

säkerligen nu iir en helt annan än den ursprung-

Fru Mette Rosencrani:.

liga, innehåller ett stort antal gästrum af olika

storlek. En liten gästvåning befinner sig också

Sandstensspis i tornrummet på ncdra botten. 1600-talsskåp i förrummet.
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i den östra längans bottenvåning-, det stora tor-

nets inberäknad. Tornet innehåller i alla vånin-

g-arna blott ett

enda stort rum
med djupafön-

stersmygar, de

nedre rum-

men med ku-

polhvalf, deöf-

re med bjälk-

lag. — I vä-

stra längan

äro slutligen

köks- och eko-

nomiafdelnin-

gen samt do-

mestikrum in-

rymda.

Möblemanget
är i sin helhet

karaktäristiskt

för 1800-talet,

hufvudsakli-

gen dess sena-

re del. Bland

äldre märkli-

gare föremål må nämnas en elegant gustaviansk

byrå med Stockholms snickareämbetes stämpel

och signatu-

ren: »gjord af

J. Hultstén»,

som står i ett

rum i huf-

vudvåningen,

samt i friherre

von Schwerins

arbetsrum på
nedre botten

ett präktigt

golfur med ur

af s. k. Stjern-

sundstyp sig-

neradt:

PEHR ERNEST
STOCKHOLMS
FABRIQUE

X;<) 352;

fodret måladt

i mörkblått

med blommor
och fåglar i

kinesisk stil i

landskapsmålningar

i östra längan. —

Röda salongen.

Stora salongen.

m.färger, grönt, rödt, silfver m.
Den präktiga tafvelsamlingen utgöres dels af

porträtt, de flesta i matsalen, dels af holländska

den förutnämnda salongen

Bland porträtten märkas

tre stycken af

Karl Fredrik

von Breda,

alla daterade

1 804, fram-

ställande den

nuvarande ä-

garens farför-

äldrar, friher-

re W. G. von

Schvverin (|

1840) och

hans maka
Martina Törn-

gren (t 1875)
samt den sist-

nämndas mo-
der fru Lovisa

Törngren; två

porträtt af

Lorenz Pasch

framställande

grosshandla-

ren Arvid

Hasselgren ("j' i 799) och hans fru Ulrika Doro-

thea Bernström (f 1 8 1 8). Märkligast är måhända
det stora knä-

stycket fram-

ställande den

bekante Gu-
staf Adolf

Reuterholm,

måladt af An-
gelica Kauff-

man. — Till

de tre först-

nämnda Bre-

daporträtten

finnas de små
af Breda själf

utförda origi-

nalskizzerna i

litet format.

—

Friherre W.
G. von Schwe-

rin, iklädd lilla

serafimer-

dräkten, är

återgifven på
en förtjusande

miniatyr, signerad 1797 af D. Bossi.

I den till omkring 100 nummer uppgående
tafvelsamlingen äro företrädda en mängd af de
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Friherrinnan Martina von Scliwerin född Törngren.

( )ljeiiuilniiii^ af C. F. von Breda 1804.

mera bekanta nederländska kindskapsmålarne

från 1600-talet, hvaribland v. AeLst, v. Balen,

figurmålaren Dirk Hals, A. Molenaer med två

signerade dukar, I). iMeulener med en signerad

tafla, C. roelenhurg (Diana med nymfer), Jac.

v. Ruisdael med en duk daterad 164 5, Ph. \\'ou-

werman, Adr. v. de \'elde ni. fl. Af intresse är

äfven en gammal kopia efter Tizians \'enus i

Uffizzigalleriet.

Rörande ägarlängden har jag icke varit i till-

fälle att anstillla några specialforskningar, utan

meddelar den här hufvudsakligen efter (r. ljung-

gren. Skånska herregårdar. — Den af Djung-

gren anförda raden af medeltida förfäder till

borgens byggherre, Sten Skarholt Rosensparre,

finnes emellertid icke upptagen i Danmarks adels

aarbog, enligt hvilken den äldste kände med-

lemmen af ätten var landsdomaren i Skåne,

Johannes Nielsen af Skarholt, som lefde vid

midten af i ,s 00-talet. Hans son var riddaren

Jep Jcnsen, hvars son Jens (Niels) Jepsen dog

omkring i.}6o. Den sistnämnde hade två söner

Jep Jensen till Skarhult och Torbern Jensen till

Skarhult, af hvilka den senare var landsdomarc

i Skåne och år 1487 var med i Lund och hyl-

lade prins Kristiern. Hans son Jens Torberns-

son (j- 1530), som lefde under förra delen af

1500-talet och år 1520 fick Hela Frosta härad

i förläning, var gift med Berta Bille (f 1553)

och blcf fader till riddaren och riksrådet Sten

Friherre W. G. von Schwerin.

Oljemålning af C. F. von Breda 1804.

Gustaf Adolf Reuterholm.

Oljemälning af Angelica Kauffman.
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Gustaviansk byrå. Si^n. J. llultstén.

Skarholt Rosensparre (f 1565) borgens bygg-

herre, som efterträddes af sin son, danska riks-

rådet Olof Stensson Rosensparre (f i 624) som var

den siste manlige afkomlingen af ätten, allden-

stund hans son Sten Olofsson stupade redan 1 61 2.

Skarhult, som i öfver 400 år tillhört Rosen-

sparre-ätten öfvergick nu, 1624, till Olof Rosen-

sparres döttrar och deras män, af hvilka den

äldre dotterns man, Korfitz Rud (| 1630) snart

blef ensam ägare till gärden. Hans dotter Metta

Rud blef gift med danska riksrådet Nils Trolle

(I 1667) som ärfde Skarhult, hvilket redan under

faderns lifstid tillföll hans son Corfitz Trolle (f

1 684). Denne, som icke ville blifva svensk under-

såte, sålde år 1661, sedan Skåne blifvit svenskt,

Skarhult till Pontus De la Gardie (f 1692), som
sålunda blef gårdens förste svenske ägare. Hans
änka Beata Elisabeth von Königsmarck, som in-

köpte det nära Skarhult belägna Pugerup, öfver-

lefde honom ända till år 1723, då Skarhult ärf-

des af hennes dotters dotterson, den då tvåårige

grefve Erik Brahe (f
afrättad 1756), hvilken

bl. a. ägde de gamla Brahegodsen Skokloster

och Rydboholm i Uppland. Han ärfdes af sin

son grefve Magnus Fredrik Brahe (f 1826), hvil-

ken samma år han dog sålde Skarhult och Puge-

rup till konung Karl XIV Johan. Efter hans

död, 1844, såldes båda gårdarna, hvilkas areal

under Karl XIV Johans tid ytterligare ökats, till

friherre C. J. von Schwerin (| 1880) och han-

delshuset Puggaard i Köpenhamn för 633,000

rdr banko. Firman Puggaard sålde sina andelar

till grefve Einar Rewentlow, hvarefter godsen

Skarhult frän söder.
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delades så att friherre C. J. von Schwerin behöll

Skarhult med underlydande. Vid hans död in-

löstes Skarhult af äldste sonen friherre ^^'erner

von Schwerin.

Den gamla borgens röda murar äro numera

på södra och framför allt på den östra sidan

beklädda med frodig murgröna, som på det

stora tornet snart har nått ända upp till tak-

hufven. Det omgifves af en vidsträckt park och

triidgårdar och på södra sidan sluttar marken,

klädd med en villskött gräsmatta ned mot den

lilla f(')rl)iflytande Bråån, en biflod till Kjeflinge å.

l^ordom hade d(j närmaste omgifningarna icke

denna fredliga karaktiir. Vattendraget flöt då nära

intill borgen på södra sidan. Själfva borgen bil-

dade sydvästra h()rnet i en befästning (jfrBurman-

Fischers afbildning), som omgafs af höga murar

med skottgluggar, rifna under senare delen af 1 800-

talct, hvilka utgingo från borgens sydöstra hörn

österut rakt ned mot (!(> nuvarande uthusen samt

från dess nordviistra hr)rn och vidare i vinkel

och r;it linje r)sterut. .\f\en uthusen ingingo i

denna befiistning, hvaraf iimui det starka ])orttor-

net står kvar, inbvggdt i ett uthus från senare

tid; dess {)ort ;ir iinnu fr)rsed<l med en i puts

rusticerad omfattning, l)elägen midt för den ofvan

omtalade stora östra borgporten. — At denna

sida ligga äfven en miingd andra, i senaste tid

uppförda moderna uthus af olika slag.

På andra sidan Bråån sydväst om borgen
ligger Skarhults lilla medeltida sockenkyrka, en

gråstenskyrka med torn och en rikt nischprydd
östgafvel. I dess kor ligga ett par praktfulla

grafstenar, den ena öfver fru »Berette Jens Tor-

benssz tiil Scharolt som var her Sten Bildis

datter» (Berta Stensdotter Biide
(f 1553) gift

med Jens Torbernson Rosensparre till Skarhult

(t 1530); den andra stenen är lagd öfver bor-

gens byggherre, »aerlig oc velbiirdig mand Sten

Rosenspar till Scharholt» och hans husfru »frue

Mette Rosenkrantz af Wallö», hvilka här hade
utvalt sig »it roligt huilekammer». Sten Rosen-
sj)arre hade stupat i strid mot svenskarna vid

Axtorna och hans grafskrift slutar med de stolta

orden:

»For sit P"aederno land erligen at dö oc bliffuc,

er lofligere end skcndcligen at ladhe seg driffue.»

Skarhults gods består af Skarhults säteri samt

.Skarhults södergård, Lejeta, Amensgård, Skar-

hults nN'gård, Klemedstorp, Källstorp, Beltinge,

Ilundsiing, Stora Månstorp, Attorp och Jeppa-

torp samt tegell)ruk och kvarn, allt i Skarhults

socken, hvartill komma en gard i Östra Strö

och en i Borrlunda socknar, det hela utgörande

c:a 20 mantal och taxeradt till omkring 600,000

kronor. Arealen är 1,500 hektar, hvaraf allra

största delen åker i h()g kultur.

Förborgens port.



HACKEBERGA
GENARPS SOCKEN, BARA HÄRAD, MALMOHUS LAN

Af AUGUST HAHR

En skildring af Häckeberga slott för oss till

en af Skånes naturskönaste trakter. Den
sydligaste af de skogklädda skånska åsarne

är den 1 7 km långa Romeleåsen, som får sin

afslutning åt nordväst i den ryktbara Romele-
klint. Sedan går terrängen öfver i den enfor-

miga, men bördiga slätten omkring Lund. I

det kuperade höjd- och skogsland, som utbreder

sig kring åsen, ligger Genarps socken, i söder

sträckande sig till Björkesåkrasjön, medan dess

nordliga del smyckas af den fagra Häckeberga-

sjön med dess täcka löfskogsklädda holmar. De
sjön omgifvande skogarna bestå af ek och bok,

men äfven barrträd.

På en af de nära det nordöstra fastlandet be-

lägna holmarne höjer sig Häckeberga ståtliga

slottsbyggnad. Redan på afstånd varsna vi ofvan

vattenspegeln dess stolta murar, när vi vägen

Häckeberga slott från sjösidan.
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omkring- sjön nalkas slottet. En mera effektfull

omramning- kan ett landtslott knappast äga. Också
har hänförelsen öfver slottets ojämförliga läge

funnit uttryck äfven hos berömde lärde och dik-

tare, som besökt Häckeberga. Pä Linnés tid

tedde sig slottets byggnader visserligen helt an-

norlunda än nu, men platsen var densamma, och

den lilla skogssjön med sina holmar utvecklade

då samma fägring som ännu i dag. För »blom-

sterfursten», naturens store tolkare, som det vardt

förunnadt att »koxa in i Guds rådslag^,» som han

själf uttryckte sig, var Häckebergas omgifningar

en öfverraskning. Han skrifver, att bland de

gärdar han hittills sett på resan i Skåne, låg

Häckeberga allra täckast. Gården »var byggd
med ett grundmuradt stenhus på tre sitlor (d. v. s.

var en hufvudbyggnad med flyglar), hvilket hade

ett stort rundt torn på sydöstra sidan. Denna
gård var kringfluten af cn liten sjö, försedd med
bro och vindbrygga. Alla stränder omkring

sjön voro uppstigande och täckta med bokskog

samt andra löfträn, så att vikarne mellan striln-

derna och öarna, med de triln, som växte därpå,

gjorde cn formerad utsikt, som om de varit med
konst klip[)ta på sidorna. Atta små kullriga,

men ofvanpå flata (kir, lågo här omkring i sjön,

äfvenledes täckta med de skönaste löfträn, af

hvilka den närmaste ön var gjord till trädgård

och omgifven på alla sidor med stegra löfträn,

såsom en hög mur, hvilka afh()llo vildrct. Ibland

dem växte vikla k()rsel)är och m}'cken meren-

rialis fanns vid deras r^Hter. Sjön var rik i>å

fisk, besynnerligen på stora rudor. Det renaste

eko svarade ro[)en och valdthornsklangen. Na-

turen hade vid denna gård så mycket själf ut-

rättat, att konsten omöjligen kunde något bättra

därpå.» Är icke detta en verkligen träffande

målande skildring? Och långt senare skrifver

Molbech i sina »Brev fra Sverrige» bl. a. om
gården och sjön: »Det hela har ett obeskrifligt

intagande behag; det är ej blott ett af de sköna-
ste ställen jag hittills sett, utan ett sådant, som
min fantasi och min känsla för naturskönhet

omfatta med den varmaste kärlek. Jag gladde
mig som ett barn att segla från den ena holmen
till den andra, att upptäcka emellan öarna en ny
del af den dolda sjön och se så många inta-

gande ställen rundt omkring mig, dit jag dock
icke kunde komma.»

Det ger en egendomlig stämning att stiga i

land vid de småholmar i sjön, som fordom upp-

tagits af trädgårdar, men hvilka nu äro förvuxna

och förvildade, att i rester af forna, nu till träd

förvandlade häckar, i trädgruppernas läge, ter-

rängens karaktär söka i inbillningen återkalla

de vackra stilfulla anläggningarna här en gång
funnits och med ömhet vårdats. En dylik gam-
mal förvildad trädgård får så lätt en underbar

sagostämning och kommer oss att drömma om
prinsessan Törnrosas förtrollade slott.

Det Häckeberga slott, som nu speglar sina

tinnar och torn i skogssjöns blanka spegel, torde

vara den fjärde i ordningen af de borgar, som
här aflöst hvarandra på slottsholmen. Att äfven

den iildsta borgen legat därstädes torde vara

säkert. Redan 1427 omtalas »ön» Häckeberga.

Det är i ett dokument, som rör väpnaren Ar-

nold Mattsson (»Strenus vir Arnoldus Mathise

in insula Hikkebergh »). Om denna borgs ka-

raktär ha vi ingen underrättelse. Gårdens för-

nämsta hus var antagligen ett mer eller mindre

tornartadt fast stenhus. Holmen torde vidare

Häckeberga på 1820-talel. Enligt Thcrsner.
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omg-ifvits af ringmur, och det hela varit så för-

svarskraftigt som möjhgt. Ty detta fordrades

sannerlieen under Hackarnes bittra strider med
den mäktige prelaten i Lund, biskop Birger

Gunnarsson. Genom Helle Häcks giftermål med
Ilolger Ulfstand gick gården till denne som di-

plomat och krigare märklige man, hvilken här

1530 lät bygga den senare vidtberömda borgen,

om hvars enastående präktighet traditionen haft

så mycket att förmäla. Den skulle t. ex. ej haft

mindre än sju spirkrönta torn. Enligt hvad

Martin WeibuU uppvisat, var dock denna borg

men det andra, som var fyra våningar högt, var

bevaradt i sitt ursprungliga skick med 1 1 skott-

gluggar i fjärde våningen. Hela byggnaden var

af tegel med en kärna af gråsten. Murarna
voro 2V-.> aln tjocka. Hintzke säger likväl ej

tydligt, om flyglarna voro fria eller inbyggda i

hvarandra. Förekomsten af de två svåra rundtor-

nen tala visserligen för en anläggning som Widt-

sköfle eller Torup, men när vi höra, att murarna
i det på 1 700-talet uppbyggda slottet så väl i

hufvudbyggnad som flyglar voro af gammalt
datum samt vidare finna ett åttkantigt uråldrigt

Slottet frän landsidan.

ej märkvärdigare än många andra samtida skån-

ska herresäten.

Häckeberga skulle enligt Weibull nära öfver-

ensstämt med Widtsköfle, Eriksholm och Borgeby.
Dessa typer äro dock tämligen skilda. En kort

beskrifning äga vi i generalkvartermästaren Johan
Hintzkes berättelse af år 1676 om de för ett

fast försvar lämpliga skånska borgarna. Han
skrifver, att borgen ligger på en högländ ö i

en skogssjö, inneslutande en tämligen stor borg-
gård med två starka hörntorn om tre till tre

och en half alnar tjocka murar. Af dessa torn
var det ena — det lägre — då inredt till rum,

torn, som ej alls har någon diagonal ställning i

borgplanen, förefaller det som om längorna i bor-

gen ej varit inbyggda i hvarandra och tornen i

förhållande till hela borgplanen ej varit diagonal-

torn, och alltså icke Widtsköfle-typen här varit

representerad. Ladugårdsbyggnaderna voro vi-

dare uppförda af sten. De lågo nedanför borgen

och försvarades af en vindbrygga och en stark

port framför denna. Söm borgen var omgifven af

höjder och öar i sjön, kunde den med kanoner lätt

beskjutas. Generalkvartermästaren trodde den dock

vara lämplig som fast ort i en af snapphanarnas

guerilla-krig synnerligen hemsökt byggd. Som
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sådan fick den också svensk garnison under kriget

1676— 167g. En ströfkår af danska armén för-

störde emellertid Häckel)erga på sommaren 1678.

Den hos Ljunggren anförda berättelsen om en

af gårdens inspektor anlagd mordbrand efter

den svenska besättningens aftågande skulle alltså

enligt WeibuU sakna grund. Före borgens an-

tändande bortförde danskarna fru Jytta Krabbe,

född Thott, och hennes moder fru Dorte Rosen-

crantz Thott, som här lågo insjuknade. Ägar-

innan fru Metta Rosencrantz Krabbe hade be-

gifvit sig till öfre Sverige. Fru Jytta var, som

åtskilligt annorlunda: en hufvudbyggnad i två

våningar med två åt öster framspringande en-

våniga flyglar. Byggnaden blef mycket smal
med blott två fönsters bredd å hvardera kort-

sidan samt med högt valmtak. De gamla rund-

tornen fingo stå kvar, ett åttkantigt torn i nord-

väst, där den norra flygeln sammanstötte med
hufvudpartiet, samt ett annat betydligt högre torn

i sydost, som nedrefs 1780. De stodo antag-

ligen diagonalt i förhållande till hufvudbyo-gnaden.

Ännu på 1830-talet skall slutligen ett porthus

med flyglar i rak linie med detta funnits kvar.

Slottet frän sjösidan-

bekant, änka efter den i Malmö afrättade Jörgen

Krabbe. Det var alltså för henne och hennes

moder icke fiender, som nalkades Iläckebergas

murar. Huru i)ass stor förödelsen blef, kunna

vi ej säga. I de Burmanska -prospekten» finnes

ingen bild af den l)erömda borgen, l^mellertid

torde murar och torn emotstått eldens makt och

senare kommit till användning.

Mäckeberga återuppbyggdes nämligen pä nytt,

antagligen på 1720-talet, då det ägdes af Metta

Sofia l)ruin och hennes man, sedermera presi-

denten Petter Silfversköld. Men utseendet blef

Är 18 I I fick hvardera fasaden en stor fronton

af fem fönsters bredd. På holmen, som dock

på I 700-talet genom fyllning förenades med fast-

landet, lågo dessutom af major Tage Silfversköld

på 1780- och 90-talen byggda stall- och ladu-

gårdslängor. Allt hvad vi nu skildrat, tillhör

dock helt och hållet det förflutna. Af det gamla

Fläckeberga finnes näppeligen en enda sten i

behåll.

Åren 1873— 1875 uppfördes af d. v. ägaren

friherre Tönnes Wrangel det moderna Häcke-

berga slott efter ritningar af I/f/oo Zcitcrvall,
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efter att förut det gamla slottet och alla till-

hörande byg-gnader i grund nedrifvits — man
måste gripa till dynamit för att få bukt med
de gamla murarna — samt hela holmen pla-

nerats och terrasserats.

Det nya Häckeberga slott intresserar oss i

hvarje fall som ett prof på Zettervalls slottsbygg-

nadskonst. Det är en mycket stiltrogen skapelse

i fransk senrenässans. Det förefaller, som om
Francois Jllajisa/is berömda Maison-sur Seine

föresväfvat arkitekten. Ät gårdssidan höjer sig

slottet i två, åt sjösidan i tre våningar. Sjöfasa-

den flankeras af ett par rundtorn, medan gårds-

fasaden omfattas af ett par korta framspringande

flyglar med franska paviljongtak. I vinklarna äro

ställda ett par

smärre runda

trapptorn med
höga åttkan-

tiga spiror. A
fasadens midt

är ett torn-

artadt fram-

språngmedett

högt franskt

tälttak, omgif-

vet framtill af

ettparsmåspi-

ror. Där ne-

danför ligger

en uppmurad
cementerad

veranda med
två doriska

kolonner mel-

lan de främre

hörnpelarne.

A dess ofvan-

för varande balustrad är det friherrliea Wransfel-

ska vapnet anbragt jämte inskriften:

Tönnes Wran€[cl

Oha Lans[

Uppfördt åren i8yj— 1^75-

Tegelytorna genomdragas horisontalt af breda
sandstensimiterade lister och friser af cement.
Af samma material äro fönsteromramningarna,
hörninfattningarna m. m. Äfven sockeln är cemen-
terad. Cementen kan naturligtvis ersätta sand-

stenen, men har ej dennas motståndskraft och
förnäma verkan. Taket genombrytes af små
runda kupor, s. k. oxögon. Det krönes upptill

af gallerverk. Det samma är fallet med tornens
och flyglarnes spiror och tälttak.

Den imponerande sjöfasaden har en hög och
bred midtrisalit. Å dess tälttak sitter framtill

Biblioteket. (Xr 3 å phmen.)

en stor rund takkupa. Ä risalitens hufvudvå-

ning är en balkong anbragt och nedanför ut-

skjuter en halfrund murad altan, erinrande om
nederdelen af ett torn eller om en bastion. På
denna sida sänker sig sedan terrängen i terras-

ser ned mot sjön.

Slottsholmen upptages för öfrigt — utom af

gårdsplan och trädgårdsanläggningar med växt-

hus — af ett stall för vagnshästar samt af ett

brygghus, båda byggnaderna i samma stil som
hufvudbyggnaden och belägna å ömse sidor om
denna. —

Från en vestibul med joniska kolonner kom-
mer man in i det rakt framför liggande biblio-

teket. Taket är ett måladt bjälktak. Möble-

ringen är hål-

len i 1 600-

talsstil. Ofvan

de rundt om-
kring löpande

bokhyllorna

ha uppställts

keramikföre-

mål, och väg-

garna äro där-

öfver betäckta

med en mängd
hjorthorn.

Ofre vesti-

bulen har fyra

korintiska ko-

lonner. A väg-

garna korinti-

ska pilastrar.

Därifrån gå vi

in i den stora

salongen, ett

stort vackert

rum med renässanstak i grått, blått och rödt.

Väggarna äro tapetserade med gyllenlädersimita-

tioner. Golfvet täckes nästan helt och hållet af

en präktig matta med orientaliska mönster. Den
är väfd på gården. En hel del moderna taflor

dekorera salongen, såsom Hugo Sa/msons ypper-

liga skånska bilder »Farmors födelsedag» och

»Landskap med kor», A/f Wallanders »Höns-

plockning», »Motiv från Amsterdams hamn» af

D. /. Canieron, en landskapsbild af Rafael CoUin

etc. I det bredvidliggande förmaket är taket

dekoreradt i italiensk senrenässans. Möbeln är

här en magnifik äkta rokokomöbel. Äfven finna

vi ett elegant modernt skåp i renässansstil. Af
taflorna lägga vi särskildt märke till norrman-

nen SniitJi-Halls stora skildring »Fiskare, som
taga upp sina nät^> samt det mycket lyckliga
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porträttet af skaparen af det moderna Häckeberga
framlidne friherre 'l önnes Wrangel, måladt af hans
yngste son artisten friherre Juyoen Wrauvcl.
I ett annat mindre rum, kabinettet, är möbeln
gustaviansk. Där upptäcka vi bl. a. en förträff-

lig Hilleströi)! , framställande en i ett slags fan-

tastisk lappdräkt klädd spägumma, som spår en
ung dam i gul klädning i händerna. Scenen
är ett parklandskap.

Matsalen är onekligen slottets ståtligaste ge-

mak. Den har ekpanel och gyllenlädersimite-

rande tapeter. Ofvan gesimsen se vi en panelad
halfvåning, i hvilken å ena långsidan läktare

öppna sig mot salen. Mellan de korta pelarna

äro pannåer insatta med imiterade träinläggningar:

det Wrangcl-

ska vapnet, ge-

nier, sfinxer,

reniissansor-

nament. Den
stora öppna
spiseln är om-
klädd med ek-

panel. Den bär

Wrangelska
vapnet samt

inskriften

vAnno Domi-
ni 1877». la-

ket är ett pa-

neladt bjälk-

tak, från hvil-

ket en magni-

fik bronskro-

na hänger ned.

Ofverensstilm-

mande med
salsdekorerin-

gens I soo-talskaraktär iir den solida ekmöbeln.
Här hänger slutligen ett porträtt af fältmarskal-

ken Carl Gustaf Wrangel, en kopia af ett origi-

nal ])å .Skokloster.

Afven slottets inre dekorering stod under led-

ning af Zettervall. Man märker hans sträfvanden

att få det inre och det ) ttre att stämma öfver-

ens. Lyckligast verkar den stora matsalen. Men
med dessa antydningar få vi här nöja oss. -—

Vända vi oss sedan till frågan om Häcke-

bergas forna ägare, finna vi, att godsets historia

går långt tillbaka i tiden. På 1 300-talet ägdes

det af Exkc Broek och efter honom af sonen

Nih Jhoik. På 1420-talet var väpnaren Aruold

HfaZ/ssoii bosatt på ön. I ett af karmeliterklostret

i Landskrona utfärdadt broderskapsbref af år

1.127 kallas han -Strcnus vir Arnoldus Mathiie

in insula Hikkebergh>>. Huru gården sedan kom
till Hackarnes namnkunniga släkt, känner man
icke. Vid 1400-talets midt äro de emellertid
ägare af borgen och de stora skogsmarkerna
rundt om. Efter Danmarks Adels Aarboa, Aarg.
XIII, skall jag härnedan upptågade Hackar, som
sknfvit sig till Häckeberga, därmed beriktigande
alla hittills gjorda framställningar af denna släkts
ägareförhållande till gården.

_

Den förste medlemmen af ätten, som skrifver
sig till Häckeberga (Hikkebjergh) är JlJogcns
Hack (el. Hak), som blef riksråd 1465 och ännu
lefde 1486. En tid var han höfvitsman på Fal-
sterbo. Han var gift med Lene Rönnow. Af
hans söner blef Å^iis Hack ägare till godset.

Men samtidicrt

skrifver sig

hans kusin

Anders Hack
»till Hikke-

bergh». Den-
ne var son af

riksrådet Da-
vid Hack till

Mogenstrup.

Det är äfven

möjligt, attden

»andre» Nils

Hack, Anders'

broder, som
skref sig till

Mogenstrup,

äfven ägt nå-

gon del af

Häckeberga.

Hufvudägar-

ne till godset

tillhöra emel-

lertid alldeles afgjordt den från Mogens Hack
stammande linjen. Om den nyssnämnde Nils

Davidsen Hack vet man, att han 15 14— 151 7

samt äfven 1520 var höfvitsman på Lindholm

(vid Börringe), samt att han 15 13 sålde Mogen-

strup till Henrik Krummedige, hvarom »en stor

träta uppstod», då han samtidigt hade förhandlat

bl. a. med Torbern Oxe. Nils Hack var varm

anhängare af Kristian II:s sak och gjorde efter

konungens flykt till Malmö i spetsen för Malmö
borgerskap ett utfall mot den vid Skabersjö för-

samlade adeln. Han blef emellertid tillfångatagen

och afrättad i Köpenhamn i 524. Den »egentlige»

Nils Hack, Nils Mogensen till Häckeberga, gick

andra öden till mötes, men slutade, äfven han,

sitt lif på ett våldsamt sätt. Han blef riksråd

1487, hade af ärkebiskop Jens Brostrup förlänats

Lilla salongen- (Xi 1 1 a planen.)
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med Ströö län och var 1 502 höfvldsman på
Holbeck och Börringe. Denne Nils Hack är

mest känd som en af ärkebiskop Birger Gun-

narsons bittraste motståndare. »Aldrig» heter det

»hade S. Laurentius haft hätskare fiender». Men
det var ej så mycket att undra öfver, då biskopen

återfordrade de af hans företrädare dels som pant,

dels som lån bortgifna godsen samt äfven vid

tinget lyckades återvinna flera. Besittningsrätten

måste han dock med vapenmakt häfda och i

syster Tfelle Hack, som genom sitt giftermål 1529
med Holger Gregerson Ulfstand förde det till denne.

Hackarnes ätt utslocknade snart nog, nämligen

på manssidan redan 1539 med Christoffer Hack
till Egholm.

Holger Ulfstand var en betydande man på
sin tid, utmärkte sig både som krigare och diplo-

mat och sändes bl. a. i kinkiga uppdrag till Gustaf

Vasa. Ar 1530 byggde han Häckeberga nya
borg. Han dog 1542. Sonen Hack Ulfstand

Stora matsalen. (Nr 13 å planen.)

denna strid kom Nils Hack till korta. Sitt lif

slutade denne Häckebergas förste mera omtalade
ägare pä ett olyckligt sätt. Han blef 1507 ihjäl-

slagen af Anders Bille på Helsingborgs slott.

Dråparen måste gälda en mycket hög mansbot,
som först 1519 slutbetalades. Nils Mogensen
Hack var gift med Thale Brostrup, en brorsdotter
till biskopen och efterlämnade sonen Anders samt
döttrarna Lena och Helle. Häckebergas ägare
blef sonen Anders Hack, som lefde ännu 1520.
Han var förlofvad med Lisbeth Axelsdotter Brahe,
men dog före bröllopet. Godset gick då till hans

ärfde gården. Denne har gjort sig ett ännu

större namn än fadern. Ar 1594 blef han Dan-

marks riksmarsk. Bland hans krigsbragder om-

talas, att han vid Daniel Rantzaus djärfva tåg

till Småland och Östergötland 1567 räddade

den danska hären från undergång genom att

tillbakaslå svenskarnes anfall på danskarnes efter-

trupp i hålvägen öster om Vettern. Äfven be-

römmes han för sitt intresse för konster och

vetenskaper. I hvarje fall har han uppfört en

af de konstnärligt mest betydande landskyrkorna

i Skåne, Genarps härliga, för sina höga luftiga
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hvalf berömda renässanskyrka. Hans dödsår
är I 596.

Dä han afled barnlös, öfvergick godset till

hans brorson IlolgcrJensen Ulfstand, som skildras

som en from och lärd herre, högst beläst i de
klassiska författarne och kyrkofäderna. Efter

hans död 161 8 innehades Häckeberga af änkan,

Anna wSkougaard,

till 1644, därefter

af dottern Ijigcborg

Ulfstand, änka efter

Jörgen Vind. Hon
dog 1 652 och där-

med gick godset ur

den ryktbara Ulf-

standska ättens hän-

der. Ar 1 66 1 näm-

nes fru Kaiin (inib-

be som ägarinna

och 1669 finner

man gården inne-

hafvas af fru Melta
Rosencrantz, änka

efter Nils Krab-

bo. hVån .Svenstorp

känna vi denna för-

värfsdriftiga kvin-

na, som under bryt-

ningsåren l)'cka-

des öfverkomma
en mängtl skånska

ägendomar. Det

var under hennes

tid som slottet den

13 juni 1678 af-

brändes af dan-

skarne. Då iinda-

des den <'amla bor-

Plan af ftirsta vaniniicn

saga, och un-

Plan af andr.i vAningcn.

I. Vi-stibul. — 2. I/ii/',iuitrappa>i. — 3. Bibliotek. — 4. Barons rum. —

5. Ganhrob. — b. Rum. — 7. Vrranda. — 8. Gästrum. — 9. Balkong. —
"10. Stor salong. — II. Mindre salong. — 12. Divan. — 13. Stora matsalen.

— 14. Dejeuner-salong. — 15. Serveringsrum. —
trailgiirtl. — 18. Siingkamnuire. — 19. Toilettrum.

gens

der många år min-

de blott svartnade

ruiner om Hackarnes och Ulfstandarnes vidtbe-

römda I läckebergfa.

orården]{fter fru Mettas död 1683 ärfdes

jämte Toppeladugård, Assartorp och Björnstorp

af dottern Mcita Sofia Ivrabbe, som blef gift

med statsrådet Jolian J/onrad. Denne testamen-

terade 1 läckeberga och andra ägendomar till sin

frus kusindotter Karin Jh uiii. som var gift med

generalen Jakob Briiin afSandholt, och till dennes

dotter Mctta So/ia Bniin gick sludigen efter åt-

skilliga transaktioner Häckeberga. Genom köp
och processer hade grefvinnan Kristina Piper,

den förnämsta fordringsägaren i de Monradska
ägendomarna, öfverkommit Toppeladugård och
Björnstorp, men däremot gått miste om Häcke-
berga. Fröken Bruin gifte sig på 1720-talet med
sin advokat, sedermera presidenten Petter Silf

versköld, som åter-

uppbyggde slottet

och åter bragte går-

den i godt skick.

Inom den Silfver-

sköldska släkten

stannade godset se-

dan till 182 1, då ma-
joren Petter Didrik

Silfversköld sålde

det till auditören

Anders JJ^ollniar,

gift med Charlotta

Adlerbaum. Efter

hans död 1861 gick

ägendomen till hans

dotter Aaousta Pe-

tronella JVollinar,

gift med ryttmästa-

ren friherre Carl

Gustaf Wrangel

V071 Brelimer, inne-

hafvare af Hyby
fideikommiss. Häc-

keberga tillföll se-

dan en yngre son,

r\ ttmästaren friher-

re Tönnes Wrangel

(f 1903). Numera
äges godset af den

äldste sonen, fidei-

kommissarien till

Hyby gods, fri-

herre Carl Gustaf

Wrangel von Brelimer, sedan 1904 gift med

friherrinnan Elsa Sofia Bonde, dotter af öf-

verstekammarjunkaren friherre Carl Carlsson

Bonde och hans maka friherrinnan Ulrika So-

phie Beck-Friis. Slottet disponeras af ryttmä-

starens änka friherrinnan Olga Wrangel, född

Lang.

Häckeberga gods omfattar en areal af 10,900

dd och taxeringsvärdet utgör för närvarande

1,640,000 kronor.

16. Bclvedere. — 17. Vinter-

— 20. Boudoir. —-21. Kabinett.



KRAGEHOLM
SÖFVESTADS SOCKEN, HERRESTADS HÄRAD, MALMOHUS LAN

Af GUSTAF UPMARK

Skåne är i Dahlbergs Suecia representeradt

endast af vapenskölden med griphufvudet,

som framträder mot bakgrunden af ett land-

skap med en mängd krigsfolk, en erinran om
de oroliga förhållanden som under det karolinska

tidehvarfvet rådde

i södra Sverige.

Ett värdefulltkom
plementtill Suecia-

verket utgör därför

det af adjutanten

vid Kongl. Fortifi-

kationen Abraham
Fischer år i 756 ut-

gifna gravyrverk,

hvars planscheräro

tecknade år 1680
af »ingenieur-ca-

pitain Burman».
Dess vidlyftiga ti-

tel är »Prospecter

af åtskillige märk-

värdige Byggna-
der, Säterier och

Herregårdar uti

Skåne, som i fordna tider hafva til större delen

varit befästade med Vallar, Vattugrafvar och
Vindbryggor».

Bland de gårdar som äro afbildade i nämnda
gravyrverk återfinnes äfven Krageholm, i sitt

ursprungliga skick en för senare delen af i 500-

Öfverstekammarjankaren

Grefve Magnus Brahe.

talet karaktäristisk borganläggning, hvars murar,

till större delen bevarade, ingå i det nuvarande

slottet.

Krageholm, som nu äges af öfverstekammar-

junkaren grefve Magnus Brahe, är beläget om-
kring en mil norr

om Ystad vid den

efter godset upp-

kallade Krage-

holmssjön. Slot-

tet ligger, omgif-

vet af vidsträckta

och lummiga park-

anläggningar, nå-

got söder om sjön

invid denå,Svarte-

ån,som bildarsjöns

utlopp i Östersjön

och som lämnar

vatten till de graf-

var som än i dag

omgifva dengamla
borgen.

En med den of-

vannämnda Bur-

man-Fischerska gravyren mycket nära öfverens-

stämmande afbildning af Krageholm finnes i

arkivet på slottet, en akvarellerad tuschteckning,

kallad »Veiie och Profill af Krakeholm» och

signerad »Gerhard von Buhrman». Denna bild

är efter all sannolikhet samtida med en af sam-

Grefvinnan Anna Brahe,

född Nordenfalk.
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ma person*) år 1 69g utförd och daterad plan-

ritning;' öfver Kraj^^eholm, som åtf()ljes af en be-

skrifning, hvari redogöres för det illa skadade

skick hvari borgen vid nämnda tidi)unkt be-

fann sig.

Borgen tillhörde den mest utvecklade typen

för en skånsk-dansk i 500-talsgård, med fyra tre-

vånings-längor kring en f)Tsidig borggård. I

sydvästra hörnet reste sig ett fem våningar högt

fyrsidigt torn med väldiga murar. Borgporten,

som ledde in på borggården, befann sig i södra

längan under ett silrskildt, framspringande j)ort-

torn med högt gafvclr()ste. Den södra längans

*) Denne Gerhard von l'uliinian iir Ivdlij^i^n i(l<'nU>U med den

»ingenieur capitain Hnrnian i, soni år i()8o tecknat planscluTna till det

ofvanniiiiinda jjravvrverkrt. Han var f<idd i Stockholm 1653, fjick i

utliindsk krigstjänst, blcf lf)75 l(>jtnant ocli 1677 ka])ton vid svi^nska

fortifikationen, adkuk's 1691 och lU)}; i Malnni 1701. — Kn af hans

silner blef år 1 61)7 |)a<^e lios jjrcfve Karl Piiwr, som nåfjra år senare

blef ägare till Kragrhohn.

L J
Plan af Krageliolm på 1600-talct.

I

Östra del sprang fram något utom östra längan

och bildade därigenom ett slags försvarstorn.

De höga gaflarna voro försedda med aftrappade

rösten med en enkel dekoration med blindnischer

af medeltida karaktär. I nordvästra hörnet bil-

dades af de här sammanstötande norra och västra

längorna en obebyggd vinkel, en af försvaret

betingad anordning, hvartill motstycken kunna

påvisas vid flera danska slott frän i soo-talet.

— Utanför murarna löpte en smal gång mellan

borgen och de omgifvande breda, vattenfyllda

slottsgrafvarna. ( )fver den stklra af dessa (nu-

mera igenfylld) ledde en vindbrygga midt emot

borgporten öfver till den likaledes kringflutna

holme på hvilken ladugårdsbyggnaderna befunno

sig. I^'ör att komma fram till porten hade man
sålunda att passera öfver två vind bryggor. Ladu-

gårdsbyggnadernas murar stupade rakt ned i

vallgrafvcn och bildade därigenom en icke ovik-

tig länk i försvaret. Motstycken härtill finnas

på flera andra slott både i Skåne och Dan-

mark.

Under kriget på 1670-talet hade (1677— 78)

en svensk besättning inlagts på Krageholm, äga-

ren Jörgen Krabbe blef såsom misstänkt för

förräderi mot sin nye suverän, Karl XI, afrättad

1678 och en del af den gamla borgen blef af-

bränd, något som också tydligen framgår af de

ofvannämnda Burmanska afbildningarna. Endast

den viistra och den norra längan hade de höga

tegeltaken i behåll, under det att de båda andra

längorna jämte det stora tornet stodo som ruiner

och enligt beskrifningen voro »mycket remnade

och alldeles odugelige att reparera». Den västra

längan kunde »beboos af foUck», men var »dock

mycket bristfällig så att alla låften med nya

biällckar och bräder måste omläggias». I norra

längan låg slutligen slottskyrkan »med stolar

och andra ornamenter någorlunda utj sitt esse

behållin.»
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Den på sin särskilda holme söder om borg-

holmen belägna ladugården var äfven »uthi gått

esse behållin» och detsamma säges om den

sydväst om borgen på andra sidan Svarteån

belägna trädgärden, som hade »en mycket skiön

allée» och »8 stycken blomqwarter med åth-

skillige rara och utländske trän zirad.» — Denna
trädgård finnes ännu delvis i behåll, bakom den

nuvarande förvaltarbostaden.

De af Gerhard von Buhrman upprättade rit-

ningarna och beskrifningen torde möjligen vara

att betrakta som förarbeten till en redan då, år

169Q, påtänkt iståndsättning af borgen, hvartill

äfven ett par andra planritningar i gårdsarkivet

torde kunna räknas. Enligt dessa reparations-

förslag var det meningen att bibehålla borgens

alla fyra längor samt att uppföra ett torn i det

förut obebyggda nordvästra hörnet. Dessa pla-

ner blefvo emellertid aldrig utförda, men de af

Buhrman anförda bristfälligheterna blefvo dock

snart nog på ett glänsande sätt afhjälpta.

Krageholm, som i sitt äldre, här ofvan be-

skrifna skick var ett karaktäristiskt exempel på
en stark 1 500-tals-borg, anlagd och fullbordad

under en orolig tid af skånsk-danska frälsemän,

omdanades under början af 1 700-talet till ett

förnämt landtslott, som man så mycket sig göra

lät sökte gifva samma karaktär som de karolin-

ska slotten i Mälartrakterna. Den som lät ut-

föra dessa arbeten var grefvinnan Kristina Piper,

dotter till handelsmannen och borgmästaren i

Stockholm Olof Hansson Törnflycht
(f 17 13)

samt gift med den bekante grefve Karl Piper,

efter hvilken hon blef änka år i 7 1 6.

Innan vi gå vidare skola vi i korthet erinra

om den gamla borgens tidigare ägare. Enligt

Ljunggren: .Skånska herregårdar, hvars uppgifter

om ägarne här nedan i hufvudsak följas, skall

den äldste kände ägaren till Krageholm hafva

varit en viss Jens Due, som lefde i slutet af

1200-talet, möjligen den Jens Nielsen Due (f

1342) af den släkt som i vapnet förde en svart

örn i rödt fält, hvilken ägde gods i Skåne, men
i Danmarks adels aarbog icke uttryckligen näm-
nes som herre till Krageholm (Krogholm). Han
hade en son Bonde Jensen Due hvars dotter

Margareta Bondesdotter Due ->till Krogholm»
före år 1388 blef gift med Jep Axelsson Thott.

Krageholms slott från väster.
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\ 1

Efter dessa makar, som ligga bcgrafna i Ystads

klosterkyrka hctlls arfskifte är 14 19, dä -Krog-
holm» ärfdes af andre sonen lionde Jepsen Thott,

som lämnade gärden i arf till sin son riddaren

och riksrådet Jens Due Thott, hvilken dog barn-

lös. Krageholm öfvergick till hans systerson

riksrådet Axel Brahe (f 1487). Hans son Axel

Axelsson Brahe (f i 551), nämnd
som en af de frilmste af den

danska Braheätten, ägde Krage-

holm, Tosterup och \ldtsk()fle;

han var befr\"ndad med gamle
grefve Per Ikahe (f 1590), huf-

vudmannen f<)r den svenska Brahe-

ätten och den nuvarande ägarens

till Krageholm stamfader. — Herr
Axel ärfdes af sina två söner Lave
Brahe (f barnlös 1567) och Jens

Brahe ("|" i 560), \'idtsköfle slotts

byggherre. Den sistnämndes son

Peder l>rahe (| 1594) hade sju

barn, fyra söner och tre döttrar,

af hvilka en var gift med Otto Marsvin (f 1647)
till Marsvinsholm och Dybeck, som inlöste Kra-

geholm från sina mcdarfvingar. lian säges om-

kring år 1 6,V) hafva antingen ui)pb\ggt Kra-

geholms slott eller ock bctytlligt reparerat det*.

Det senaste synes sannolikast och sf)m slottets

byggherre torde få anses någon af de ofvan

-

nilmnda medlemmarna af {'rahciitten.

Plan af slottet

Af Otto Marsvins gods ärfdes Krageholm,
Högesta och Fulltofta af dottern Karin, som
var gift med Ivar Krabbe till Jordberga, en af

den dansk-skånska adelns främste män på sin

tid. Hans son Jörgen Krabbe, som tillträdde

Krageholm redan under faderns lifstid, introdu-

cerades år 1664 på svenska riddarhuset och blef

år 1676 svensk friherre. Han
gjorde sig emellertid misstänkt

för danska sympatier och mottog
bl. a. på Krageholm den holländ-

ske amiralen Tromp. En svensk

besättning inlades på borgen, Jör-

gen Krabbe dömdes i november
1677 förlustig lif och gods och

arkebuserades i januari 1678 i

Malmö. — Hans hustru, fru Jyta

Thott, fick emellertid behålla god-

sen och Krageholm, som nu fick

stå obebodt och hälft i ruiner i

mera än 20 år, såldes af hennes

arfvingar år 1 704 till kungliga

rådet grefve Karl Piper, som blef gårdens förste

sxcnskc ägare. Ljunggren uppger att köpet kom
till stånd först efter flera års underhandlingar

och det låter d;irf()r tänka sig att den af Ger-

hard von I)uhrman gjorda afl)ildningen och be-

skrifningen af år i69() varit ett led i dessa un-

derhandlingar och att den utförts j)a uppdrag

af grefve Piper, som veterligen själf aldrig såg

i\t uL^tiiolius slott fl än nordost.
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Krageholm. Karl Piper var som bekant sin

konung följaktig under krigstågen och tillfånga-

togs år 1 709 vid Pultava samt återsåg aldrig

sitt fosterland.

Hans gemål, den ofvannämnda grefvinnan

Kristina Piper
(f 1752) var en kraftfull dam af

gamla stammen; hon hade ärft sin faders dug-

lighet och sinne för affärer och hon förvaltade

sina stora rikedomar och sina många jordagods

med stor klokhet. Bland de sistnämnda tyckes

hon hafva hyst särskild förkärlek för Krageholm,

där hon oftast bodde och utvecklade en furstlig

prakt. Egendomligt nog lät hon det icke ingå

i den stora fideikommisstiftelse som hon år i 747
upprättade.

Vi äga en liffuU skildring af hur Krageholm
tedde sig under grefvinnan Kristinas tid, skrifven

af Karl von Linné, som på sin skånska resa år

1749 besökte stället. »Här var en liten sjö,

vackra trädgårdar och artiga dammar. Huset

var bygdt på tre sidor om gården med tre

våningar, och öppnades gården åt norra sidan

emot lustgården. Rummen i huset voro präk-

tigt och dyrbart meublerade. En graf omgaf
mangården med ladugården. Här var karpsjö

och karpdammar, med en liten updämning, som
nu formerar en sjö. Watnet leddes fjärran ifrån,

medelst canaler och pumpstockar til fontainerna

i trägärden, til ladugården, til köket och andra

förnödenheter. Grafven får friskt vatten så ofta

man det behagar igenom en liten ström, som
rinner jämte henne väster om gården. Här var et

stort och skönt stuterie, och alt artigt och präk-

tigt inrättadt. En täck bokskog ligger på bägge
sidor om gården. Kyrkan i huset var updragen

af 2 wåningar och hvit gipsad; dess sirater stodo

på sidan och woro på kanterne förgylde, hvilket

gjorde at kyrkan blef den täckaste man se kunde.

Sköna sniderier sågos i alla rummen, samt silf-

werbord, silfwerspeglar och silfwer gelidoner».

Af denna »blomsterkonungens» skildring fram-

går de viktigaste förändringar som grefvinnan

Piper lät vidtaga med den gamla borgen, som
hon mottog i ett högst bedröfligt skick. Hon
lät fylla igen grafven mellan de båda holmarna,

borgholmen och ladugårdsholmen, samt nedrifva

den norra slottslängan, där den gamla kyrkan

låg, och de öfversta våningarna af det fasta tor-

net i sydväst. Slottet fick därigenom den prägel

i det yttre som det än i dag bevarar: södra

Krageliolms slott från öster.
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längan med den gamla inkörsporten bildar huf-

vudbyggnaden, från hvilken den östra längan

och den mot norr något förlängda västra fram-

springa som flyglar, svagt konvergerande och om-
fattande den mot norr öppna borggården. De
höga branta taken bibehöllos och de släta, put-

sade murytorna sakna all dekoration så när som

på några enkla lisenliknande murband. — En
ny bro byggdes öfver den norra vallgrafven,

öfver hvilken man kommer ned i den stora nya,

i fransk stil anlagda »lustgården».

I Nationalmuseum finnas två l)lad med rit-

ningar till en ny trädgård på Krageholm, hvilka

gifva oss namnet på den arkitekt som må-

hända varit grefvinnan Kristinas rådgifvare vid

ombyggnaden af den gamla borgen, nämligen

Nikodemus Tessin d. y. Några ritningar här-

till finnas visserligen icke af hans hand, men
sannolikheten synes dock tala för att han an-

litats äfven f()r byggnadsarl)etena och icke en-

dast för trädgården. I den gamla katalogen

öfver Tessins handteckningar omtalas trenne rit-

ningar ])Our la Terre de Krageholm ai)artenante

å la Comtesse Douariere de Piper». De partier af

det nuvarande Kragcholms slott, som stå orörda

sedan grefvinnan Kristinas tid, det priiktiga trapp-

huset och slottskapellet i (Vstra flygeln hafva en

karaktär som kan betecknas som tessinsk. •

—

Man känner visserligen icke när de omfattande

reparationerna på Krageholm ägde rum, men
troligen inföll grefvinnan Kristinas kraftfullaste

regeringstid först sedan hon 1716 blifvit änka.

— Aro dessa antaganden riktiga skulle trappan

och slottskapellet på Krageholm vara att räkna

till Nikodemus Tessins senaste arbeten som arki-

tekt. Alltsedan den tid omkring år 1707, då
arbetena på Stockholms slott af brist på pengar
afstannat, för att först återupptagas året innan

Tessin dog, hade denne alltmera dragits öfver

till annan verksamhet och just på de områden
där Karl Piper tidigare verkat. Bland annat

förvaltade Tessin under dennes fångenskap äm-
betet som öfverstemarskalk, år 171 2 blef han

riksråd och år 171 7 utnämndes han formligen

till grefve Pipers efterträdare som öfverstemar-

skalk.

Grefvinnan Kristina Piper afled vid 80 års

ålder år 1752 efter att år 1747 hafva stiftat

ett stort fideikommiss, hvari dock Krageholm

icke ingick, för sina efterkommande. Krageholm

iirfdes dock jämte 1 lögesta, Baldringe, Kristine-

hof. Östra Toruj), Toppeladugård, Assartorp,

.\ngsö och Sprinnstad af ende sonen grefve Karl

hVedrik l^iper (t i 7 70). 1 lans grefvinna bebodde

Trädgården från slottets borggård.
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Krageholm som änkesäte till sin död 1775, då

godset tillföll äldste sonen grefve Karl Gustaf

Piper 1803) och efter honom hans äldste son

Karl Klas Piper (f 1851) samt slutligen dennes

andra son grefve Fritz Piper (f 1897) som testa-

menterade Krageholm till sin systerson och sin

frus brorson grefve Nils Brahe (j" 1907). Den
nuvarande ägaren är dennes yngre broder grefve

iVIagnus Brahe, gift med Anna Augusta Nor-

denfalk.

Efter att under färden från Ystad hafva njutit

af de vidsträckta utsikter öfver böljande sädes-

fält med hafvet i bakgrunden, som den kupe-

rade terrängen flerstädes erbjuder, nalkas man
genom en lång allée det i lummig grönska in-

bäddade slottet. Man passerar den nybyggda
förvaltarbostaden och åtskilliga under senare

delen af 1800-talet uppförda präktiga uthus och

färdas öfver en fast stenbro in på slottsholmen,

hvars södra del, sedan de gamla ladugårdsbygg-

naderna borttagits, nu bildar en liten park där

St Pauli kapell i slottet-
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ett par å ^»-odset funna runstenar blifvit resta. ]'In

annan landsväg-sbro leder åt andra sidan öfver

den östra slottsgrafvcn. Slottets yttre har en

ålderdomlig och sträng- karaktär med sina släta

murytor och höga l)ranta tak. Genom det långa

porthvalfvet kommer man in på borggården, från

hvilken man har en präktig utsikt öfver den

förut omtalade lustgården > med sin esplanade

i midten, omgifvcn af höga träd och i fonden

afslutad med konstrikt planterade anläggningar.

Uppgångarna till våningarna befinna sig i de

båda flyglarna: hufvuduppgången med den Tes-

sinska trappan i den östra och en mindre, under

en senare period af i 700-talet anlagd trappa i

den västra fl}'gcln. I lufvudtrappan ;lr fen-sedd

med kvadratiska vändplan och täckt af små krvss-

hvalf, trappstegen äro belagda med tjock ekplank

och mellan midtrummets fyra murpelare löpa

balustrader.

Från förstugan en tra])i)a upp inträder man
först i slottskapellet, som upptager de två öfver-

sta våningarna i östra flygeln. Det utgör med
sitt hvita tunnhvalf, sina rikt dekorerade viigg-

kartuscher, sitt altare och sin snidade predikstol

en ståtlig barockinteriör. I koret äro placerade

tvänne bänkar afsedda f()r grefvinnan Kristina

själf och hennes familj, niir de behagade åhöra

»hofpredikantcn vid det h()ggrcfliga Piperska

hofv(;t på Krageholm», som husprästen kalla-

des.

Midt emot ingången till kapellet befinner sig

ingången till slottets hufvudvåning, en i södra
längan belägen räcka af rum, som i tidernas

längd genomgått åtskilliga reparationer och nu-

mera hvad den fasta inredningen angår hafva
sin inredning från början af* 1 800-talet. Man
inkommer här först i en stor salong, belägen i

slottets sydöstra hörn, ett par mindre salonger
ligga åt borggården och åt söder i det fram-

springande porttornet ligger ett biblioteksrum

med hyllor från golf till tak, fyllda med böcker
i gamla vackra band. Endast den stora mat-

salen i det sydvästra hörnet af slottet har i behåll

en gammal fast inredning sannolikt tillkommen

på I 7 50— 60-talet efter grefvinnan Kristina Pipers

tid. Ofvan panelen äro väggarna här klädda med
i olja på duk målade taflor, förstorade kopior från

I 700-talet, efter Ch. Natoires original å Stockholms
slott, inom måladt ramverk i rokokostil och omgifna

af likaledes målade pilastrar med festonornament

i guld. De breda enkeldörrarna, hvilkas foder

hafva karaktäristisk rokokoform, krönas af må-

lade dörröfverstycken. Salen är belägen i det

gamla fasta hörntornet och har därför murar af

betydande tjocklek, växlande mellan 1 60— 1 80
cm. — iVfven de öfriga 1 500-tals-murarna äro

ansenliga och hålla i borgens yttersidor omkring

130 cm och inåt borggården något mindre, om-
kring 100— 120 cm. Den tillbyggda nordligaste

delen af västra flygeln håller endast 60— 75

Matsalen.
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Stora salongen, f. d. biljarden.

cm. Som
äldsta delarne

vanligt

af

aftager murtjockleken i de

något i de öfre vå-borgen

Från matsalen kommer man vidare in i den

västra längan, den enda som var beboelig efter

skadorna under 1670-taIet. Den har likväl sedan

dess blifvit

betydligt för-

ändrad under

midten af

I 700-talet, nå-

got som också

bekräftas af

åtskilliga al-

ternativa för-

slagsritningar

i gårdsarkivet.

Utefter den

mot borggår-

den vettande

sidan löpa i

alla våningar-

na långa kor-

ridorer och för

öfrigt uppta-

ges denna län-

ga af sof- och

gästrum. En Stora salongen, f. d. biljarden.

trappa upp i denna flygel ligger den nuvarande

ägarens privatvåning.

Den öfversta våningen, två trappor upp, innehål-

ler i södra och västra längorna en mängd gästrum,

hvaraf de flesta med gamla svenska fajanskakel-

ugnar och en del med gustavianska möbler. I bot-

tenvåningen

ligga i västra

längan köks-

afdelningen, i

de öfriga eko-

nomirum och

bostäder för

tjänare samt i

slottets syd-

östra hörn in-

vid den stora

förstugan ett

par nyligen in-

redda rökrum,

hvaraf det ena

klädt med hol-

ländska kakel.

En dörr leder

härifrån till en

vid södra fasa-

den befintlig

veranda.
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Liksom rummens fasta inredning- har äfven

möblemanget pa Krageholm i tidernas längd
ersatts med nytt. Af grefvinnan Kristinas silf-

verbord, silfverspeglar och silfvergelidoner fin-

nes intet i be-

håll. — I stora

salongen stär

dock ett stat-

ligt kinesiskt

lackeradt ka-

binetlskåp at

den art som
und(,'r slut(>t af

1600- och 1 )ör-

jan af i 700-ta-

let (ifver I lol-

land importe-

rades till lui-

ropa. Sk;ip(>t

h vi lar pa en

rikt skulj)te-

rad och fftr-

gylld ställning

af europeisk

tillverknintj-

— 1765. Bland de talrika smärre föremål af

kulturhistoriskt intresse som finnas å slottet må
nämnas en rokokospegel med Stockholms hall-

stämpel af är 1759, ett väggur i förgylldt foder

af trä, signe-

radt »Jacob

Kock, Stock-

holm», en ut-

märkt vacker

rokokopendyl

i grönt lack

med försilfra-

de bronsbe-

slag signerad

af Stock-

holmsurmaka-

ren Eric Lind-

gren samt ett

l)ord med in-

(jfrigt

en

från tiden omkring i 700. Salongen är f()i

m()blerad dels med en hvit och dels mec

f()rgylld gustax iaiisk mTjbcl, den senare med kl;ld-

sel af grön sidenbrokad af s\cnsk tilKcrkning.

Väggarna pr\-

das af ett 30-

tal släkt])or-

trätt, h vari-

bland talrika

pasteller af

Gustaf Lund-
berg och i

hans stil, fram-

stiillande med-

lemmar af ;it-

terna 1'iper,

l')rahe, Ruuth,

l^keblad, P,i(-1-

ke m. fl.

Ln af de kÅ-

riga salonger-

är m()ble-

i empire-

från 1 700-ta-

lets slut.

Inrednin-

i-ormakci. g^i på Kra-

geholm, den

l()sa såväl som den fasta, visar stark frändskap

med Miilardalens högreståndskultur, har en af-

gjordt uppsvensk karaktiir. Man niiirker tydligt

att det varit Stockholm som varit dessa slotts-

herrars huf-

vudstad.

Gårdsarki-

vet innehåller

förutom ofvan

citerade ritnin-

gar och hand-

lingar ännu åt-

skilligt af in-

tresse, hvari-

bland må näm-

nas några al-

ternativa för-

slag till om-

na

rad

stil och {)rydes

af porträtt af

Karl .\1\' Johan och tlrottnin

1 och drottning Jcsefina. 1

Förmaket

Desideria, Oscar

ett litet kabinett,

thérummet, står en elegant rokokobyrå af svensk

t}p, sign(M-ad å (»fre lådans kant C. WILKOM,
en Stockholmssnickare som var verksam 1 763

byggnad af

slottets södra

och västra län-

gor, hvilka al-

driof blifvitsat-

ta i verket,

men som visa

tendensen att förändra den gamla i 500-talsbor-

gen till ett palatium i den torra klassiciserande

stilen. En af dessa ritningar bär öfverintenden-

ten grefve Carl Cronstedts (f i779) namn och

årtalet 17^7, hvilket torde ano-ifva ungefärliga
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Thérummet.

tidpunkten ej blott för dessa aldrig utförda för-

slags tillkomst, utan äfven för de ombyggnader
i första och andra våningarna som ofvan be-

rörts. — Af intresse för kunskapen om tidens

rumsinredning och möblering är ett i arkivet

förvaradt inventarium upprättadt 1779.

Vandra vi ut i parken och trädgården om-
kring slottet, där den skånska växtligheten ut-

breder sig i all sin rikedom och frodighet, för-

stå vi mer än väl att grefvinnan Kristina, Stock-

holmskan, fann sig så väl här nere där hennes

ansträngningar att försköna det gamla slottets

omgifningar kröntes med sådan framgång. De

Giistiiiiii, det s. k. Kungsrummet.

»täcka bokskogar» som Linné beundrade finnas

ännu kvar; bortom den tessinska parken sträcker

sig nedåt sjön ett vidsträckt område ordnadt

som en s. k. engelsk park med höga präktiga

träd. — Krageholmsjön är till en stor del om-

gifven af de härligaste bokskogar, där rådjuren

trifvas väl och den midt i sjön belägna holmen

»Liibeck » är ett sannskyldigt eldorado för bota-

nister med en flora iif nästan exotisk rikedom.

Krageholms gods med underlydande i Söfve-

stad, Arsjö, Hedeskoga och Bjäresjö socknar ut-

gör 4,159 hektar, däraf 3,180 hektar under

plog, och är taxeradt till omkring 2,456,400 kr.

Slottet från trädgården.
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TOSTERUP
TOSTERUF^S SOCKEN, INOELSTADS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af AUGUST HAHR

Liksom I\ulla-( iunnarstori) och Knutstorp

var 1 ostcrup ett af de forna skånska Brahe-

godsen och s\-nes under 15- och 1600-

talen varit en typisk väll)efäst dansk adelsgård

med hufvudl)\-ggnad, torn och ckonomiflygkn-

sammanshilna i)å den af vallgrafvar omgifna ocli

äfven af murar skyddacki slottshohncn och med
vindbryggan framför porthvalfvet, färdig att uj)j)-

hissas vid hvarje tecken till hotande fara. Hela

anläggningen har i \ iss mån erinrat om Borgeby

och har i hvarje fall varit ett mycket karaktäri-

stiskt prof j)å de medelstora borgarna i .Skåne

under de n\-ssn;imnda arliundradena.

Annu i dag utgöres Tosterups borg af kring

en gård pittoreskt grupperade tn'ggnader, hvilka

samtliga äro af illdre, ehuru riUt olika datum.

Ingen fiendtlig våldsam härjning har drabbat den-

samma, som fallet diiremot varit med så många

andra skånska slott och borgar. Annu i dag kunna

vi dilr ålniinstone i någon grad i inbillningen

rekonstruera dess forna utseende, trots alla senare

till- och ombvggnader och oaktadt ingen äldre

afbildning kan ge någon ledning. I de Burman-

Fiscl/crska »prospecterna» är sålunda Tosterup

icke afbildadt. Däremot finnas väl några un-

derrättelser om gårdens utseende från år 1676,

meddelade af Martin WeibuU i »Skånska sam-

lingar , och till hvilka jag senare skall åter-

komma. \'idarc ;lr det en lycklig omständighet,

att slottet ej underka.stats någon modern genom-
gripande restaurering, utan dess nuvarande karak-

tär är åtminstone i huf\ udsak den, som det erhöll

genom Rutger Barnekows tillbyggnader och repa-

ratioiKM' vid 1 700-talets midt; och säga hvad

man \'ill om dessa, ha de likväl ej utplånat den

gamla borgens viktigaste byggnadspartier. Tvärt-

om, trots all modernisering, gör totalbilden ett

mycket måleriskt gammaldags intryck. Icke minst

borggårdsexteriören är i detta hänseende märk-

lig. Och ålderdomliga detaljer, rester af gamla

anordningar finner den uppmärksamme betrak-

taren ännu här och hvar i denna intressanta slotts-

byggnad, som har en så egendomlig förmåga

att tilltala vår fantasi och vår känsla.

En hvälfd stenbro, som öfverste Barnekovv

1767 lät uppföra, leder öfver till den tre vånin-

gar höga hufvudbyggningen. Framför porthvalf-

vet är ett muradt framsprång, antagligen fordom

något större och afsedt att mottaga den forna

vindbryggan samt i öfrigt stärka försvaret genom

att bereda s. k. strykvärn åt långsidan. Denna

slottsbyggnad begränsar borggården åt söder

eller, noga bestämdt åt sydsydväst. Till höger

reser sig ett högt fyrkantigt torn, som slutar i

en mäktig tinnekrans under det skiffertäckta fyr-

sidiga taket. Det ligger vidare ej i linje med

hufvudbyggnaden, utan har lagts rakt i norr och

söder. Ursprungligen har det blott med en mur
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varit förenadt med denna, men har senare sam-

manbyggts. Gä vi genom den tunnhvälfda port-

gången in på gården, se vi till höger och vänster

långa tvåvåniga flyglar samt omedelbart till

höger om ingången en mäktig fyrkantig utbygg-

nad med fyrsidigt tak. Det är slottets af Rutger

Barnekow 1770 byggda trapptorn. Ue båda

flyglarne ha äfven af denne ombyggts, hvarvid

deras andra våning tillkommit. De bära också

hans och hans hustrus, Mariana Louise Macléer,

namnchiffer samt den västra årtalet 1765, den

östra 1769. Den förras öfvervåning är oinredd,

och fönsteröppningarna tillslutna af luckor. Huf-

vudbyggnad, trapptorn och flyglar äro samtliga

täckta med rödt taktegel, och alla byggnads-

partier öfverdragna af grå murputs.

Af flyglarne är den västra fullt fri och skjuter

cirka 2 \A, meter framför stora byggningens kort-

sida, den östra däremot sammanbyggd med det

stora tornet. Äfven denna sammanbyggnad da-

terar sig från Barnekovvs dagar. Den fjärde

sidan, den norra, är slutligen fri, öppnande sig

mot parken. Till parkens ståtliga kastanjeallé

för från borggården en brygga öfver kanalen.

Dessa äro hufvuddragen af slottets utseende.

Taga vi nu de olika delarne i närmare skärskå-

dande och försöka få någon föreställning om
deras ålder och tidi^-are karaktär, vända vi oss

då först till stora byggningen, som naturligtvis

har alla anspråk på att vara den ursprungliga

gamla borgen.

Den bildar till planen en ganska afläng rekt-

angel, räknadt fram till sammanbindningsdelen

med tornet, och höjer sig i tre våningar med
å den yttre långsidan fem fönster i hvarje. Så,

som vi nu se detta hus, ter det sig efter en

grundlig ombyggnad på 1 700-talet, då tredje

våningen tillkom. I de omnämnda underrättel-

serna från 1676, säges det blott vara 17, våning

högt. Dessa för kännedomen om det äldre ut-

seendet af flera skånska slott värdefulla noti-

ser ha hämtats ur generalkvartermästaren Johan
Hintzkes i Riksarkivet förvarade relation af år

1676 angående vissa skånska herrgårdars för-

svarslämplighet vid den väntade danska invasio-

nen. När den tredje våningen byggdes, har jag

ej sett någon uppgift om, men när Rutger Barne-

kow 1770 lät uppföra ett tre våningar högt

trapphus, fanns den naturligtvis, och det ligger

väl då närmast till hands att antaga, att den

stammar från denne byggnadsifrige ägare af

Tosterup. Men möjligen kan den ock vara ett

verk af en företrädare, t. ex. grefve Christian

Ludvig von Ascheberg (j 1722) som äfven har

ett namn i gårdens byggnadshistoria. Det äldre

tvåväninpshuset reste sig" med höot sadeltak och

Slottet från väster.
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branta gaflar. Dessa murar voro i
Y-, aln tjocka,

och den nedre våningens gemak ha varit hvälfda.

Sin dåvarande karaktiir hade det säkerHgen fått

under i 500-talets senare decennier, ej osannolikt

under Jörgen P>rahe d. y:s dagar, h vilken skall

ha byggt tornet och anlagt kyrkan, och som ju

äfven byggde Kulla-(iunnarstorps ännu bevarade

gamla borg. Alldeles otvetydigt har han spelat

en roll i Tosterups byggnadshistoria. Det ger

inskriptionen öfver kyrkjjortalen vid handen,

hvarom längre fram talas. Men det var ingen

nybyggnad Jörgen l)rahe företog, utan säker-

ligen blott en om- och tillbyggnad af ett från

medeltiden stammande mindre hus. Murar i det

inre tyda därpå. Minnen från det äldre Tosterup

äro t. ex. källarhalsen till vänster, när vi kom-
mit in på gården, förande ned till ett tunnhvälfdt

rum, borgfängelset», vidare tra[)pan till ingån-

gen strax bredvid, som ger intryck af att vara

en ursprunglig sådan. 1 P>arneko\vs trapphus äro

uppsatta I I st. taflor med retoriska inskriptioner,

hvilka enligt Ljunggren ha f()rfattats af professor

J. L. Colling i Lund.

V^id det stora f^Tkantiga tornet har man obser-

verat dess noggranna orientering i norr och

söder och på den grund ansett, att det skulle

vara bvggdt af )örgens broder, den store astro-

nomen i Ncho Ijrahe. Det iir ju ej omrjligt, att

'l"\cho haft någon medverkan vid dess uppfö-

rande, då man erinrar sig, att Tosterup var

honom kärt sedan barndomen. Det var här hans
första ungdom förflöt på farbroderns, Jörgen
Brahe d. ä., gård. I den omtalade »relationen»

af 1676 säges tornet vara 20 alnar högt med
V2 aln tjocka murar. Då vallgrafven omkring
borgen i allmänhet hade en bredd af 37 fot,

uppgick bredden kring tornet ända till 75 fot.

Källaren i detta torn är, märkligt nog, icke hvälfd.

En ursprunglig skottglugg finnes där ännu i

behåll. Rummet därofvanför är emellertid öfver-

tilckt af ett gotiskt stjärnhvalf med grofva, fyr-

kantiga hvalfstrålar. De små fönstergluggarna

äro möjligen äfven ursprungliga. Tornets nu-

varande afslutning med rundbågsfris och tinnar

stammar dels från en restaurering på 1830-talet,

dels från en ännu senare. Vid den förra till-

kom en kupoltäckt lanternin, som nu är bort-

tagen. l)essf()rinnan afslutades tornet af ett van-

ligt pyramidformigt tegeltak, å hvilket Rutger
Barnekow säges uppsatt en fem alnar lång järn-

stång med fl()jel och en förgylld kopparkula.

\';inda vi sedan vår uppmärksamhet till de

båda flyglarne, så är redan omtaladt, att de i sitt

nuvarande skick äro af tämligen sent datum.

1'mligt Ljunggren skulle den västra vara upp-

förd af Otto ihott på 1650-talet, den östra af

grcfve Christian Ludvig von Aschel)erg i början af

I 700-talet, båda byggnaderna som cnvåniga län-

gor. Detta stiimmer så tillvida, att 1676 borg-

Lrården enligt den nämntla relationen^ bildades

Slottet frän södra sidan med porthralfvct.
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af hufvudbyggnaden, ett lägre stenhus och tvänne

sammanbindningsmurar. JJetta »lägre stenhus»

var naturligtvis en af flyglarne, sannolikt ej

den västra, utan den östra, hvars åldriga murar

å långsidan utefter kanalen måst stödjas af

på 1830-talet där anbragta sträfpelare. Dess

trånga rundbågiga ingång göra ett rätt ålder-

domligt intryck. Det finnes väl slutligen intet

hinder för, att denna byggnads ursprung kan

gå ännu längre tillbaka än till Otto Thotts tid.

Dessförinnan funnos på borgholmen säkerligen

korsverksbyggnader för stall, fähus etc. Senare

flyttades ladugården söder om borgen, där den

ännu i dag delvis är belägen. Kreatursstall,

logar, magasin m. m. träffa vi nu, omgifvande

fyra stora gårdar söder och öster om slottet.

De stamma från äldre och nyare tid, och en

vandring öfvertygar oss lätt om den höga, ra-

tionellt uppdrifna kultur, som utmärker Toste-

rups jordbruk och ladugårdar.

Fortsätta vi vägen från portbryggan förbi

södra ladugården, komma vi till Tosterups lilla

kyrka, som har sitt särskilda intresse. Den är

byggd af Jörgen Brahe d. y. Ofver ingången

läser man följande i sten inhuggna inskription:

Anno Domini i^gS lod crlig och tvc/byrdig Mand
/oro^eu Brahe til Toxtcnip oo' hans kicre Fm
Ingeboro Parsbcra til Gundcst/i//> bvgo^r denne

Kierke og lod gjore her deris Hvilested. Alltiniyest

til (juds Aere. Men detta h viloställe fingo hvar-

ken de eller deras efterkommande af Brahe-

släkten i frid behålla. Rutger Barnekow ville

äfven på så sätt för evärdelig tid fastslå minnet

af sitt besittande af Tosterup, att han brutalt lät

utrymma grafkoret på samtliga därvarande kistor,

så när som på den olycklige Jörgen Krabbes,

samt göra det till en grift för sig och sin släkt,

ett osympatiskt drag af att »vara sig själf nog»,

som på mera pietetsfulla sinnen gör ett särskildt

pinsamt intryck. Som ett slags förklaring skuUeju

kunna anföras, att pietet mot det förflutna var något

för sjuttonhundratalet i allmänhet alldeles okändt.

I koret hvila utom Barneko\v'arna och Jörgen

Krabbe stoften af generallöjtnanten grefve Johan
vSparre och hans hustru samt af amiralen och

estetikern Carl Aug. Ehrensvärd och hans maka
f. Sparre. I själfva kyrkan, som har rak altar-

vägg, upptäcker man ett och annat af intresse,

t. ex. ett pompöst orgelläktarskrank i fri och origi-

nell barockstil, porträtt af Luther och Melanch-

ton, gamla kopior efter Lukas Cranach m. m.

Tosterup äges för närvarande af barnen till f. d.

utrikesministern m. m. grefve Albert Carl August
Lars Ehrensvärd och hans hustru Ingeborg Hed-
vig Vogt, hvilka båda gått ur tiden. Slottets inre

har därför förlorat sin forna enhetliga karaktär.

Borggården från norr.
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och af dess samlino^ar finnas endast vissa rester

kvar. Af porträtt in. m. jag- vid mitt besök såg på
Tosterup må här i korthet nämnas: ett porträtt af

Sofia Albertina, signeradt /-*. Kraffl lyög (före-

kommer i flere osignerade rephker, j)å Grips-

hohn t. ex.), tre charmanta pasteller af Gustaf
LididhtTo^, nämligen ])orträtt af drottning Lovisa

Ldrika,"' en grcfve Pi[)er, en fröken Hhrensvärd,

vidare till mästarnamnet okända porträtt af fält-

marskalken och generalguvernören Ascheberg-,

af öfversten Rutger Rarnekow och hans hustru,

af /. //. Sclicljcl ett konterfej af presidenten grefve

Carl I lans .Sparre, af Lorcnz Pasc/i ett porträtt

af grefve Johan Sparre och kanske äfven Adolf

Fredriks magnifika konterfej, af D. Kläcker Elircu-

stralil ett obekant dampf)rtr;ltt, signeradt och

dateradt 16H4 m. m. I denna torra uppräkning

må på samma gang medtagas /. ]\\ ]Vallan-

ders berrnnda älskvärda skildring Vingåkers-

flickor , irickrii/jri-os »Oedipos och Antigone»,

/. F. EcÅrrs/jcros > Norskt vattenfall - (1889), /.

J/. S/cicÅ'.s- L'tsigt af Tosterup ( i 852), ett lantl-

skap af /uir/ A'/' ett ])ar italienska stycken af

[//lo Tivili, samt sist, men icke minst, några

Sc)-oclskci laxerade teckniniiar.

Afliilclaill i I.cNcilins sliulic (Ifvci Gustaf Luiulhcrn (1902)

Till sist ma VI slutlig;en kasta en blick på
Tosterups ägarehistoria.

Hvad man med visshet vet, är att Tosterup
är ett gammalt Brahegods. Alla andra antagan-

den om släkterna Grim, Mule o. s. v. som äldre

ägare eller t. o. m. samtida meddelägare lämnas
här ur räkningen. Vid midten af 1300-talet till-

hör det Torkel Brahe, vid slutet af samma år-

hundrade sonsonen A\el Brahe, därefter äldste

sonen Peder Brahe, dennes son Axel Brahe,
hvars son var TycJio Braiie d. ä., som var danskt

riksråd och för öfrigt är rätt väl känd. Han
gifte sig med Magdalena Krogenos till Knuts-
torp och Bollerup år 1502. Bröllopet stod på
Bollerup och en af svärfadern uppsatt noggrann
f()rteckning öfver allt, hvad till detsamma åtgick,

finnes ilnnu l)evarad, lämnande en högst intres-

sant illustration till tidens kulturhistoria. Vid

skildringen af det närbelägna Bollerup ha vi redan

gjort bekantskap med detta märkliga bröllop.

Tycho dog i kriget i 523, som man antager, vid

belägringen af Malmö och Köpenhamn. Af hans

söner fick Jörgen Brahe d. ä. Tosterup, medan
den yngre sonen, Otto, den berömde astronomen

Tycho Brahes fader, erh()ll Knutstorp. Jörgen

var danskt riksråd, deltog bl. a. i det för Dan-

mark olyckliga sjökriget 1564. Då han ej hade

några barn, tog han till sig sin brorson Tycho,

som han uppfostrade, och hvars studier i Leipzig

han bekostade. Jörgen Brahe omkom af olycks-

Slotlet från nordost.
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händelse i Köpenhamn i 565. Brodern Otto Brahe

ärfde del i gården, och efter dennes död 1 5 7

1

fick hans yngste son Jörgen Brahe d. y. Toste-

rup. Genom gifte med Ingeborg Parsberg blef

han, som vi sett, ägare till Kulla-Gunnarstorp.

Jörgen den yngres betydelse både för denna

gårds och Tosterups byggnadshistoria känna vi

redan. Efter hans död år 1601 gick den till

sonen Tönue Jörgensen Brahe, som dock redan

161 I dog i Kalmar af de sår han erhållit i kriget.

Sedan därpå hans farbror Knut Ottoseii Brahe

haft gården, innehades den efter dennes död

1 6 1 5 först af änkan Margareta Lange, därefter

af hans kusin Tycho Axelseii Brahe, son till riks-

rådet Axel Ottosen Brahe, men med Tycho Axel-

sen slutar Brahe-släktens dagar på Tosterup.

Oaktadt han äcjde flera stora gårdar i Skåne och

Danmark, blef det urarfvakonkurs efter hans död

1640, och Tosterup såldes till Otto Thott, son

till Tage Thott, den bekante y> skånske kungen .

Otto Thotts söner voro de från Trolleholm och

Trollenäs redan kända Knut, Holger och Tage
Thott, som af omständigheterna tvungos att

rymma till Danmark 1677. En af hans döttrar,

/ytta, blef gift med /örgcn Krahbe till Krageholm
och andra gods. Genom detta giftermål kom
Tosterup till denne den skånska adelns främsta

man, hvars namn i tidens blodiga historia är

djupt inristadt. Krabbe blef utsatt för samma
misstankar som Thottarna, nämligen att ha under-

hållit politiska stämplingar med det ;v danska

partiet >, men i olikhet mot dessa lämnade han

ej Skåne, när molnen begynte samla sig öfver

hans hufvud, och en urladdning när som helst

kunde väntas. I det trygga medvetandet, att

ej ha tagit något direkt förrädiskt steg stannade

han kvar. Ett sken af tvetydig hållning föll

dock öfver honom. Han anklagades och döm-
des förlustig lif, ära och gods samt arkebusera-

des verkligen på Malmö Stortorg den 16 januari

1678. Den enda nåd, som Karl XI visade

honom, var att hans förbrutna ägendom efter-

skänktes. Eru Jytta tillbragte sedan sitt återstå-

ende lif under ständiga processer för bevisandet

af mannens oskuld, hvarigenom hon till slut

genom utmätningar och försäljningar förlorade

en stor del af sina ägendom ar. Tosterup gick

genom mellanhänder 1688 till fältmarskalken

grefve Rutger von Asehcberg, efter hvars död 1 6g3
sonen grefve Christian Liidvig von AseJieberg fick

Tosterup och Söfdeborg. Denne dog barnlös

1722 och ärfdes af sina systrar Eleonora, gift

med landshöfdingen friherre David Macléer, och
Margareta, änka efter öfversten Kjell Christoffer

Barnekow. Den senare, mest känd under nam-
net grefvinnan Margareta von Ascheberg, utlöste

systerns andel. Redan före sin död skiftade

grefvinnan Ascheberg sina många ägendomar
bland sina barn, men Tosterup hörde dock till

dem, som hon behöll till sin död år 1753. Det
tillföll då hennes andre son Riitger Barnekoiv,

hvars betydelse i gårdens historia vi redan känna.

Han var öfverste för Norra Skånska kavalleri-

regementet, var gift med sin kusin Mariana Louise

Macléer och dog 1772. Sonen Christian erhöll

hans gods på Riigen, medan hans två döttrar

Maroareta och Eleonora Jllariana delade Toste-

rup. Den förra var gift med öfversten Jakob

Wilhelm Bennct, den senare med riksrådet grefve

A. R. Wrangel. Snart nog såldes dock gården,

gick först till den bekante excellensen grefve

Eiik Ruth 1783 och redan samma år till gene-

rallöjtnanten, kommendanten på Sveaborg m. m.

grefve Johan Sjarre, som bosatte sig på ägen-

domen och lifligt intresserade sig för dess för-

kofran. Han afled därstädes 1791. Hans hustru

Jacobina Henrietta Alexandrina De Cheuses, dot-

ter af holländske generalguvernören i Surinam,

innehade sedan godset till sin död i 8 1 9. Grefve

Sparres dotter Sofia Lovisa Eleonora var i sitt

första äktenskap förenad med den berömde gene-

ralamiralen och estetikern grefve Carl Auoust
Ehrensvärd (f 1 800), som ett par år vistades

på Tosterup hos svärföräldrarna, och af hvars

teckningar, handskrifter o. a. förr m3'cket af värde

funnits därstädes. Hans änka ingick redan i 803
nytt gifte med generallöjtnanten m. m. Isak Lars

Sil[versparre, en af »i8og års män», hvilken vid

svärmoderns död öfvertog godset, som han dock

1833 sålde till styfsonen grefve Gustaf Carl

Albert Ehrensvärd , kammarherre och öfverste,

(I 1860). Dennes äldste son med sin första

hustru, född Adlercreutz, var en af vår tids mer
bemärkta personligheter grefve Albert CarlAugust

Lars Ehrensvärd, landshöfding i Göteborg, riks-

dagsman, utrikesminister i den Tempthanderska

ministären och till en tid äfven i den Bildtska,

känd för sin framstegsvänlighet i politiskt hän-

seende och sitt varma initiativkraftiga intresse

för alla kulturfrågor. Grefve Ehrensvärd dog

på sin gård Tosterup 1901. Hans hustru, Inge-

borg Hedvig Vogt, dotter till norska statsrådet

J. H. Vogt, afled år 1904.

Tosterup tillhör nu mera dessas barn, af

hvilka kontreamiralen grefve Carl August Ehren-

s7'ärd är hufvudman för den grefliga T^hren-

svärdska ätten. Godset omfattar en areal af

1,293 har.
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ORTOFTA
ÖRTOFTA SOCKEN, HARJAGERS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Bland dc i närheten af staden Lund beläi^na

slotten och herrcsiitena träffar man utom
det f()r sin arkitektoniska skcmhet berömda

Svenstorp äfven de j^^amla historiska ^årdarne

Ilviderup och ( )rtofta. Den sistnämndas historia

^är \iuv^{ tillhaka

i titicn. I ( )rlofta

slottshy^i^nad in-

<;är en ålderdom-

lig;" del, som en

j^än_L;' tillhört dl

starkt befästadt

hus. 1'latsen var

äfven sNnnerliL^cii

vill vald fr)r en he-

filstad L^ard. Ör-

tofta slott lii^ger

nämligen ej län^t

frän liråäns inflf)-

de i Löddeän och

omges både i norr

och väster af den

förra. l*'.n nu mer
igenlagd kanal

fullbordade denna

omslutning. Afven här hade man allts;i (öv för-

svarets skull sökt sig till närheten af vatten. Råda

strömmarna voro naturligtvis fordom ännu bre-

dare och stridare än nu är fallet. Linder

vären, under inverkan af snösmältningen

vmnig ned{M'br)rc

l-rilierriiiiuui Anna Bcnnct

född Rosenblad.

för-

och

1, stiija de dock stundom öfver

sina bräddar och föra ansenliga vattenmassor

ned mot det famnande hafvet.

Ortofta ligger i Skånes bördigaste trakt. Ar
den vidare ramen möjligen något enformig —
S\'enstorj)S slotts förniima silhuett aftecknar sig

dock på något af-

stånd — upptages

den närmaste om-

gifningen af skug-

giga parker och

alléer, ja, äfven en

träd bevuxen liten

ås höjer sig strax

intill gården invid

(jrtofta kyrka. Där
ligger äfven en

ättehög.

Den äldre huf-

vudbyggnaden vid

Örtofta var ett en-

kelt rektangulärt

stenhus i två vå-

ningar ofvan en

jordvåning. Detta

stenhus, som en-

dast har f)-ra fönsteraxlar å hvardera långsidan

samt upptill afslutas af två, ställvis afbrutna rund-

bågsfriser, är det, som bildar midtpartiet i nu-

varande slottsbyggnaden*.

' Jiiilr afbildn. hos Ljunggren.

Friherre Jakob Bennet.

Liksom äfven nu,
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Orlofta

i!//.< ,Ji . c liuiiii

Örtofta omkr. 1680. Enligt Burman-Fischer.

ledde en dubbeltrappa upp till ingången å östra

sidan. Annu i dag sitter ofvan porten sten-

plattan med de Barnekow—Stenbockska vapen-

sköldarna och årtalet 1728. Denna i hufvud-

sak ännu bevarade byggnad stammar emel-

lertid ej i sin helhet från medeltiden — ty så

långt tillbaka får man söka dess ursprung —
utan dess södra del är åtskilligt yngre, ja, upp-

ges vara en tillbyggnad af Christian Barnekow

1728. Murarne äro där i hvarje fall smalare,

murningssättet ett annat. Det äldre huset sträcker

sig ett stycke på andra sidan trappan. Och en

liflig föreställning om dess höga ålder får man
verkligen, om man går ned i norra källaren.

Här upptäcka vi igensatta skottgluggar, spår af

en gammal dörr, hål efter bjälklag, som visa,

att ett äldre lägre liggande bjälktak funnits. Af
allt att döma har den n. v. golfnivån blifvit vä-

sentligt förhöjd. Denna utgöres för öfrigt blott

af ett simpelt jordgolf. Säkerligen finnes där-

under ett golfplan af sten. Ja, äfven rester af

en vindeltrappas rundmurade omfattning kunna
vi här konstatera. Då Burmans teckning;' af

1680 återger ett tvåvåningshus med fem fönsters

bredd, synes det, som Ljunggren påpekar, ej

omöjligt, att Barnekow nedrifvit en förfallen del

af huset före tillbyggnaden. Emellertid är det

icke så säkert, att det just är Christian Barne-

kow, som uppfört denna. Den kan vara tidigare.

Det är snarare på detta, som Burmans teckning

tyder, huru grundlig den Barnekowska repara-

tionen nu än var. Den lät emellertid de båda
rundbågsfriserna sitta kvar, ja, skulle t. o. m.
låtit den nybyggda delen få nya dylika för att

ej bryta totalintrycket. Det sannolika är emel-

lertid, att dessa senare och hela tillbyggnaden

stamma från en äldre tid, 1 500-talets senare

hälft, då det gamla huset dessutom förhöjdes och

fick två friser i stället för en. Liksom vid Borge-

by rubbade man nämligen ej den gamla rund-

bågsfrisen. Afven här ha vi därför antagligen

åtminstone två skeden i husets ä/dre byggnads-

historia. Ar 1728 skedde därpå en grundlig

restaurering, ej minst af det inre, men husets

omfattning undergick helt visst då ingen för-

ändring.

Det äldsta smala tornartade huset byggdes

sannolikt af riksrådet Knut Truidsen Has under

senare delen af 1400-talet*. Örtofta var släkten

Has' hufvudgård på denna tid. Utvidgningen

skedde möjligen under Johan Lindenows och

Metta Spegels tid på 1580- eller go-talet. Fru

Metta var dotter till Hans Spegel på det när-

mare hafvet, vid Löddeån belägna Borgeby.

Lindenowarna synas bott på och vårdat sig

om gården. På predikstolen i Örtofta kyrka

funnos enligt Ljunggren det nyssnämnda parets

vapen och årtalet 1580. De gamla trappgaf-

larna utbyttes då mot modernare, snirkelför-

sedda, takkupor tillkom mo, och hela utseendet

vardt helt säkert det som vi återfinna i Burmans
teckning. Denna gaflarnas karaktär visar hän

till 1500-talets slut eller 1600-talets början. Den
grundliga restaureringen 1728 fastställde sedan

byggnadens skick för långa tider. Snirkelgaf-

larna försvunno, en ommurning af vissa delar

ägde rum, ytorna hvitputsades, det inre n3nn-

reddes etc. Vid denna tid fanns redan en kors-

verksflygel. Antagligen tillkom nu ännu en, näm-

ligen den södra, x^r 1 803 blef denna likväl

ersatt af ett envånings stenhus med brutet tak.

Af afbildningen i Ljunggrens »Skånska herr-

* X;uiinct skrifvcs /fas (ich Hossr. ^^1])cnsk("llden var horisontall

delad i ett svart och ett silfverfält.
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gårdar > fu vi cn föreställning så väl om dessa
flyglars som själfva hufvudbyggnadens karaktär

på 1850-talet. Det är i hufvudsak 1700-talets

Ortofta, som där går igen.

Med bibehållande af hufvudbyggnaden till

höjd och omfång och delvis äfven rumsfördel-

ning byggdes sedan den nuvarande slottsbygg-

naden 1857 - 1 86 1 efter ritningar af den be-

rc)mde danske arkitekten etatsrådet, sedermera
kammarherre F. iMelda IiI pa bekostnad af d. v.

ägaren grefve II. W. Diicker.

( )rtofta slottsbyggnad bildar nu ett komplex
af tegelb)'ggnader, h\ari midtpartiet intages af

det gamla stenhuset. Den ät öster vettande

borggården omfattas i söder af en mycket kort

tvåvånig flygel, täckt af vanligt tak samt fortsät-

tande i cn två och en half våning hr)g, bredt

rektangulär jiaviljong med tillttak, efter franskt

rcnässansmönsler. I''lygeln ligger till en del fram-

för hufvudbyggnadens gafvel. I vinkeln dem
emellan höjer sig ett mäktigt rundtorn, slutande

i en konisk tornhuf. I'Jiligt Meldahls ritning

var tornet ämnadt blifva ilnnu en våning h()grc.

Därigenom skulle ej blott tornc^t, utan iifven

byggnaden i sin li( lh(;t betydligt vunnit. Den
södra paviljongen motsvaras af en r)fverens-

stiimmande å borggårdens norra sida. Denna
sammanhänger genom ett kort fönsterlöst mel-

lanled med ett fyrkantigt torn, af samma hr)jd

som den nyssnämnda rundelen samt täckt af

ett tälttak. Det är till hälften lagdt framför
hufvudbyggnadens norra gafvel. Till detsamma
sluter sig äfven i väster en paviljongsbyggnad
med tälttak, hvilken springer något fram öfver

västra fasadlinjen. Vi finna alltså både i norr
och söder om midtpartiet en grupp af trenne

byggnadspartier. Tornens andra våning mot-
svara densamma i hufvudbyggnaden. Därtill ha
de en liten halfvåning, nedtill begränsad af en
rundbågsfris samt skjutande ett stycke fram öfver

murytan i öfrigt. En dylik öfverkragande half-

våning med rundbågsfriser ha äfven paviljongs-

byggnaderna. Midtbyggnaden har kvar sin dubbla
rundbågsfris från fordom. I den nedre äro stjärnor

anbragta i hvarannan båge. Midten krönes af

en liten fyrkantig fronten, hvari det Diickerska

vajjuet i sandsten anbragts. Öfver den med
enkla sandstenslister omgifna portalen kvarsitter,

som ofvan nämnts, sandstensplattan med de
Barnekowska och Stenbockska vapensköldarna

.samt initialerna C. \\. och \i. C. S., årtalet 1728
samt inskrij)tionen

:

J lictia liusci Il/an lära

Wärdcs Herren så bez'ara

Att thet iväl oeli läJige står,

Rätter arfviiig alltid får.

Allt detta inom en vackert ornerail ram. Till

portalen för en med smidcsgaller försedd dub-

ÖrtOjia slot! från sydväst.
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Slottet från söder.

beltrappa. Utom denna ingång finnas ingångs- märka vi, utom vanliga rätvinkliga, aflånga rund-

dörrar å gårdens flyglar. Bland öfriga detaljer bågsfönster å de tvänne tornen, å rundtornet

Västra fasaden.



ÖRTOFTA

sammanställda två och två. A detsamma ut-

skjuter åt söder ett litet karnap af trä. Taken
äro af skiffer, tälttaken krönta af smidesgaller.

Rundhågsfriserna sakna hvitputsning, men de
hvita fogarna å teglet, de hvitmålade fönster-

ramarna och fönsterkorsen bryta effektfullt af

mot ytornas röda tegelfärg. Hela byggnads-
komplexen visar en originell, pittoresk gruppering,

i h\ ilken det gamla stenhuset dominerar. Tornen,

särskildt rundtornet, komma dock kanske ej fullt

till sin rätt. .Samma blandning af inhemska
nordiska stilelement sanit franska renässansdrag
— paviljongsl)yggnaderna med tiilttak - åter-

finner man i det äfven af arkitekten Meldahl,

men f<)rst betydligt .senare byggda Trollenäs

slott.

•Slottet omge.s, som vi sett, af Ikåån i norr

och viister. A dess västra sida för en smal

brygga öfver ån. Från slottet finnes dock åt

detta håll ingen utgång. \'älvårdade trädgårdar

och peirker bilda kring det hela en den vack-

raste ram.

Ladugårdarne ligga sydost om borggården

på den plats de äfven i illdrc tider intogo. 1 lusen

äro nyupj)fr)rda af grefve 11. I Xk ker 1855, 1868,

1887, så när som på ett ko.stall af grå.sten, som
bär Henrik Ramels och hans båda hustrurs initia-

ler och årtalet 1635.

Vid parkens norra ända träffa vi Örtofta kyrka
vid olika tillfällen grundligt renoverad. Tornet
uppfördes 1639 af Henrik Ramel. ljunggren
berättar, att vid den reparation som hofmarskal-
ken Sack lät kyrkan undergå i slutet af 1 7 oo-
talet, det under koret befindiga grafhvalfvet upp-
bröts, dess hvälfning borttogs och ersattes med
bjälkar och plankor, hvarefter det hela tillmura-

des. I början af 1860-talet byggdes ett nytt

långhus i stället för det gamla. Där finnes dock
ännu den Sackska grafstenen med följande in-

skrift: Hofmarskalken och Ridd. af Kgl. Svärds-
orden Högvälb. Frih. C. Ph. Sack och dess

l<>iherrinna AI. M. Barnekow Hvila under denna
Sten. b orenade i hfvet genom ett XLIII Ars
lyckligt .\cktenskap. Deras Ön.skan hafver varit

att efter Döden ostörda få njuta detta Hvilorum.

I-Tterkommande uppfylen denna Önskan. Graf-

ven tillslöts sista gången den XI April MDCCCV.
— I kyrkan ses äfven en intressant romansk
dopfunt från 1200-talet.

Nedre \åningen af slottsbyggnaden upptages

Ö&tra fasaden med borggården.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Första våningen i midtelpartiet och andra våningen i flyglarna. Andra våningen i niidtelpartiet och tredje våningen i flyglarna.

I. Förstuga. — 2. Förmak. — 3. Matsal. — 4, 5. Salonger. — 6. Barnens lekrinn. — 7. Sofriiin. — 8. Handkammare. — g.

Gästrum. — 10. Rum. — II. ]'niil.

af en del vackert inredda rum med stilfulla gamla

möbler, historiska porträtt, moderna målningar

och andra konstsaker. I rundtornet ligger en

stor elegant salong, möblerad i rokoko och barock.

Där se vi bl. a. ett förgylldt väggbord i pom-

pös barockstil, ett litet kabinettskåp i ebenholz

med elfenbensinläggningar, en gustavian.sk byrå

med marmorskifva, en dyrbar venetiansk spegel

öfver rokokosoffan, och bland porträttmålningarna

lägga vi märke till Magnus Stenbocks konterfej,

en kopia efter Ehrenstrahl eller kanske snarare

David von Krafft, vidare porträttet af den be-

römda Margareta Barnekow, född Ascheberg —
äfven möjligen efter Krafft — en modern kopia

efter ett pastellporträtt af en vacker ung dam
från 1770-talet — originalet har jag sett på He-
densberg, och säges det där föreställa en skåde-

spelerska — slutligen Albert Edel/elts värdefulla

porträtt från

1905 af slot-

tets härskarin-

nafriherrinnan

Anna Bennet,

född Rosen-

blad. Af an-

dra taflor för-

tjäna omnäm-
nas ett par

genrebilder af

den bekante, i

Munchen bo-

satte målaren

friherre 7)/;r

Ccdcrström.

Särskildt bil-

den »Min nye

kollega», som
skildrar, huru

en gammal
högaristokra- Runda salongen. (Xr

158

tisk betjänt mottager en i tjänsten nyinträdande,

är ej blott af kostlig humor, utan också, särskildt

i återgifvandet af interiören, väl målad.

Till den runda salongen sluter sig, som vi

redan sett, ett litet karnap eller en täckt balkong,

om man så vill kalla det.

Annu en salong, ljus och glad, dekorerad med
möbler i empire, både den tidigare och den se-

nare empirestilen, men äfven med en praktfull

rokokobyrå, samt bl. a. med ett af Albert Edel-

felt 1905 måladt präktigt porträtt af den äldsta

dottern, fröken Stina Brita Bennet, ett porträtt

af Teodora Beata Diicker, gift Rosen (från 1728)

m. m. göra vi här bekantskap med. Därintill

sluter sig matsalen, som har ett ståtligt ekskåp

från 1 600-talet med snidade rankor å pilastrarne.

Här sitta äfven en hel del gamla porträtt af med-

lemmar ur Ortoftas ägarefamiljer, framför allt

ur släkterna

Barnekow och

Diicker, t. ex.

öfverste Kjell

Christoffer

Barnekow

(t I 700), lands-

höfdingen

Christian Bar-

nekow, fältmar-

skalken Carl

Gustaf Diicker

m. fl. Dessa

släktporträtt af

Barnekowar

och Diickrar

föra ån3'o våra

tankar tillbaka

till Ortoftas in-

tressanta histo-

ria.

Örtofta ellerjilanen
)



ÖRToFrA

Yrtofte namnes första gången 1346 och tillhörde

i slutet af i 300-talet och i början af det följande

århundradet riddaren Tnied Ifas, höfvitsman på
Visborg, 141 I — 143 7- Han dog därstädes det

sistnämnda året. l^n större del af Visborgs slott

säges han hafva ujjpbyggt. Sonen Knut 7)-niäso)i

Has ärfde gården, lian var riddare och riksråd

och användes af konungarna Kristian I och Johan

II i många viktiga diplomatiska underhandlingar

i de tvistiga unionsfrågorna. På ( )rtofta var han

tidvis bosatt, t. e\. 145H i4C)2, och de^t är sanno-

likt denne man, som lät bygga Ortofta fasta hus.

\\x\ af hans

döttrar med In-

geborg Hack,

J/rt'r/W,blefgifl

med Töun c

Parsbcro och

förde efter fa-

derns död

(1481) gården

till sin man.

Liksom svärfa-

dern var äfven

Tönne Pars-

berg en be-

tydande man
med silte och

stämma i dan-

ska riksrådet,

rtom (")rtofta

iigdehan Akes-

holm och det

Parsbergska

familjegodset

ITerrestad. Han dog omkring i 5

fortfarande i arf på kvinnolinj(Mi i

tioner, först till Gcii) iii/ /\jrs/>cro, som gifte sig

med riksrådet Johan Jijörn, därefter till dennes

dotter Anna, hvarigenom gården kom till Henrik

Björn och sedan till hennes andra man Clirisioflcr

Liiidcno7<\ I )en blir då åter en tid framåt ett

släktgods. Som ägare finna vi nilmligen nu etter

den sistnämnde sonen Lindrnmv {\ 1581),

dilrefter dennes son (lollfi ui I.indcuoiv. Men i

början af ir)oo-talet (1601?) går godset genom

köp till ny ägare. Dess historia sammanfaller

nu någon tid med det närliggande Klinges. Vi

unna alltså Eskc lhlh\ den rike Eskc Broek, den

siste af sin ätt, hans svärson Ty^c Bra/ie samt

Frans Lrkke, samdiga ilgare af Eliinge, i tur och

ordning innehafva äfven ( )rtofta. 1^'rans Lykke,

som säges iigt tolf ägendomar i Skåne och Dan-

mark, sålde 'b:iinge till Aletta P.arnekow, Örtofta

1632 till landsdomaren Henrik Ramel \\\\ Becka-

gifter

5. Gården går

tvenne genera-

skog. Lindenowarna hade på gården varit bosatta,

och håller jag troligt, att husets tillbyggnad och
första modernisering skedde genom dem. Den
ansedde Henrik Ramel intresserade sig väl äfven

för godset, byggde kyrktorn och ladugårdshus,

men var där ej bosatt. Han dog 1653.
Under den danska tiden hade Örtofta »bir-

keret», d. v. s. bildade ett eget jurisdiktionsom-

råde, det enda adliga i Skåne. De öfriga birken

voro andliga. Birkeinnehafvaren hade full doms-
rätt ()fver sina underlydande samt rätt till alla

åd()mda böter. Birken var fri från kunHie skatt.

Åtskilliga ut-

följde

med rät-

aflö-

ning åt birke-

fogde, uppsät-

tande och un-

derhållande af

birkehus (tings-

hus), galge m.

m. När Fre-

drik I 1 4 2 7 gaf

adeln hals- och

handrätt och

rätt till 40
marks l)öter,

upphörde bir-

kerätten att be-

traktas som nå-

gon vidareför-

mån samt rå-

kade i glöm-

ska. Den upp-

En vånsT vid

dock

tigheten

Sulon^i; ined cmpit cmöblcr. Nr 4 a planen.)

I 60;

ännu »(lalgevången

lifvades dock af Eske Bille

gården kallas

Med Henrik Ramels dotter Elsa, som blef

gift med vicepresidenten Christian Barnekoiv på

\\'idtskr)fle, kommer ('")rtofta till släkten 13arnekovv,

den tredje släkt i ordningen, som någon längre

tid innehaft godset. Efter sin första frus död

ingick presidenten nytt gifte med Brita Skeel

år 1660. Hon öfverlefde sin man, som dog

i()66, och förvaltade under sonen Kjell Christ-

offers minderårighet de ägendomar, som skulle

tillfalla denne. Kriget 1676 —79 drog härjande

öfver (")rtofta liksom öfver så många andra

skånska adelsgårdar, äfven om det icke förvand-

lades till en ruin. Här och i den närmaste om-

gifningen hade Karl XI sitt läger före

vid Lund.

C)fverste Kjell Christoffer Barnekotv var

med den ryktbara Margareta von Ascheberg,

von Aschebergs dotter. Efter hans död

slaget

gift

Rutger

I 59
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1 700 satt grefvinnan som ägare till en mängd
gårdar i Skåne. Redan 1724 upprättades ett

arfskiftesdokument, då flera af ägendomarna för-

delades bland barnen. ( )rtofta tillföll bröderna

Rutger och CJiristian Banickow, men den förre

sålde snart nog sin andel till den senare, som

1727 är ensam ägare af gården. Christian Bar-

nekow blef friherre, generallöjtnant och lands-

höfding i Kri-

Sack ägde gården till sin död 1826. Sonen
grefve Carl Fredrik Diicker blef därefter, efter

att hafva utlöst sina syskons ägare af Ör-

tofta. Under hans tid blef godset enskiftadt.

Så går det efter grefve Carl Diickers död 1854
till sonen grefve Henrik Diiekcr, som dock
— sedan han utlöst sin syster — ägde 7:! af

detsamma, medan den återstående tredjedelen

var hans bro-

der grefve

Fritz Diickers

arfvedel. Det
var grefve

Henrik Diic-

ker, som 1857
— 1861 med
användande

af det gamla
stenhuset lät

bygga det nu-

varande Ortof-

ta slott. När
han 1892 af-

led, utslockna-

de med ho-

nom den Diic-

kerska ätten

på manssidan.

Genom testa-

mentarisk dis-

position tillföll

då hufvudgår-

den af godset

jämte vSlätt-

:n friherre Jakob

^aren af Ortofta.

friherre \'ilhelm

:ker samt sedan

dotter af öfver-

m. m. Carl Ro-

. giftet friherrin-

c:a 5 mtl, med
ch ett taxerings-

ingår utgården

ml. och ett taxe-

nt i Lilla Harrie

ide ^'1; mtl och

stianstad. Han
residerade

dock ej på Or-

tofta, i hvars

byggnadshi-

storia han ej

desto mindre

spelar en roll.

Hans hufvud-

gård var Widt-

sköfle. Han
var gift med
en dotter till

Magnus Sten-

bock, Eva
Charlotta, och

efterlämnade

vid sin död
tre söner och

fem döttrar.

Genom den

äldsta dottern

]\Iargareta

Magdalenas

gifte med hof-

marskalken Carl PJiilip Saek gick Örtofta till

denne. Hofmarskalken, som dessutom ägde Bergs-

hammar i Södermanland, förbättrade och för-

skönade ägendomen icke obetydligt. På hans
tid omfattade den 5V3 md insockne och 18V2
mtl utsockne. Han dog 1797, men hans gref-

vinna innehade ägendomen odelad till sin död
1805.

Ryttmästaren grefve /<r?// Henrik Dileker, som
var gift med de föregåendes dotter Eva Ca-

lkari?ia, fick med henne \/,; af godset, men
utlöste 1 809 medarfvingarna. Han hade redan

under svärmoderns lifstid arrenderat Örtofta, där
han 1803 uppfört en stenflygel m. m. Hans
död inträffade 1819, hvarefter änkegrefvinnan

Matsalen. Xi 3 å planen.)

ängs gård sedermera ryttmästare

Bennet, som är den nuvarande äj

Han är son af öfverstelöjtnanten

Bennet och Sofia Charlotta Fol(

1894 §"ift med Anna Rosenblad,

kammarherren, generalmajoren

senblad och hans maka i första

nan Sigrid Banér.

Ortofta säteri utgör nu mer
en areal af c:a 1,400 tunnland o

värde af 750,600 kronor. Däri

Slättäng med en areal af 430 ti

ringsvärde af 236,800 kronor sar

socken n:o 5 Renstorp, utgörai

taxeradt till 34,300 kronor.
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BJORNSTORP
GÖDELÖFS SOCKEN, TORNA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Björnstorps gods ligger i Tiödelöfs, Bonderups
och Webcröds socknar, sydost om Lund, i

den af Romeleasen genomdragna urgamla

kulturbygden. Bergåsen, som sträcker sig i nord-

västlig riktning med en ganska bred rygg, här

och där afbruten af

kullar, når sin hög-

sta {)unkt (175,4

m.) just i (iödelöfs

sock(;n på grän-

sen till V^eberöds

socken. Det är den

berömda Komelc
klint, högst upj)

kal och brant, som
bildar denna. Ne-

danför klinten träf-

fa vi lijörnstorj)S

gård. 1 lela gotl-

set omfattar, som
niimnts, ej blott

(lödelöf, utan ilf-

ven delar af an-

gränsandesocknar.

Norr om gården

utbreder sig en joå i 760-talet anlagd park, öster

därom åter en stor barrskogsplanteringå »klintens»

sluttningar. Den är en skogspark af stor skönhet

och genomkorsas af breda slingrande vägar, som

föra oss fram till härliga utsikt[)unkter.

Trädgården norr om herrgårdsbyggnaden om-

fattas af alIr(M-, som sluta i en halfcirkel. Planen

Skall.-. \\. I

Kammarherren

Friherre Axel T G. Gvllenkrok.

upptages af gräsmattor och blomsterplanteringar,

och rakt norr ut för från planen en allé, om-
gifven af parkplantering å ömse sidor. Just i

början af denna allé står ett monument: en

obelisk af nkl sandsten på en jordkulle. En
inskription på obe-

liskens postament

upplyser oss om
meningen med^

densamma: Ar
MDCCLXIH

anlades denna träd-

oård af Kamniar-

lienen Friherre

Ad. Barnekow.

Denna sten är np-

rest af A. T. G.

och C. C. Äf. Ar
MDCCXCVIIL
Initialerna syfta på
majoren friherre

Axel Ture Gyl-

lenkrok och hans

niaka grefvinnan

Christina Charlotta

Mörncr, hvilka, såsom innehafvare af Björnstorp,

med stenen ville hedra en af dess forna ägare.

Äfven de vackra alléer, som föra upp till går-

den, anlades af friherre Barnekow, hvilken där-

jämte vid själfva gårdsplanen byggde två en

våning höga j)aviljonger af korsvirke. Af dessa

iir den västra nu försvunnen, den östra om-

Friherrinrian Anna Gyllenkrok

född Reenstierna.
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Slottet från sydväst, gårdssidan.

byggd. Och hufvudbyggnaden se vi ej heller

i det skick den uppfördes af den i den skånska

godshistorien så välbekanta grefvinnan Christina

Piper omkring år 1730. Den byggdes som ett

enkelt, fast rätt stort tilltaget stenhus i två vå-

ningar, med å hvardera långsidan en trekantig

frontespis öfver det af två lisener eller murpi-

lastrar omgifna midtpartiet samt med ett tids-

typiskt brutet tak med vindskupor. Då gref-

vinnan 1725 fick laga fasta på egendomen
funnos nämligen inga ståndsmässiga boningshus.

Endast bondgårdar lågo på sätesgårdens nu-

varande plats.

Nu mer har gården ett ståtligare utseende.

Ar 1 868 lät nämligen dåvarande innehafvaren

friherre Johan Fredrik Gyllenkrok bekosta en

grundligare restaurering.

Byggnadens östra parti förhöjdes med en

Slottet frän norr, parksidan.
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BJÖRNSTORP

halfvåning och fick ett tvärs öfver löpande brant
tälttak. Såväl ät gärden som ät trädgårdssidan
upi)drogs därjämte en hög takkupa. Midtpar-
tiets tak förhcijdes likaledes, och äfven den västra
delen fick ett högt brant tak med fall åt tre

sidor. Ilela taket består alltså af en effektfull

gruppering af olika delar och gör med sina

stora tegeltäckta ytor en förträfflig kontrast mot
b)'ggnadens lugna hvitputsade fasader. Under
det ofvannämnda tvärpartiets tak är en rund-

bågsfris dragen. Ofvanför midtpartiet är en rund
fronton med ett urverk. Fönstren ha icke någon
särskild omramning. Af de två Barnekowska
paviljongerna blef den västra nedrifven för att

lämna en friare utsikt öfver slätten, den östra

ombyggdes i grundmur och fick högt tak och ett

par tvåvåniga med tillttak förs(,'dda sidopartier.

Denna flygel frjrenades därjiimte med hufvud-

byggnaden genom en envånig svängd samman-
bindningsbyggnad, i hvars midt lades en port-

byggnad med brant tak och lanternin. Den
förra enkelheten har alltså blifvit utbvtt mot en

mycket måleriskt verkningsfull anordning.

Pä Björnstorp f()rvaras en mängd värdefulla

konstsaker, livad som genast slår en konst-

iilskare är samlingens mångsidighet. Det är ej

blott taflor och portriUt som här intressera, utan

i lika hög grad konstmöblcr, väf(.la ta])eter m. m.

af sällsynt kvalitet.

I stora salontren i öfre våniniren äro \'\'z

garna täckta med berömda väfda tapeter. Denna
praktfulla svit har bibehållit sina färger så klara

och friska som om den vore väfd i går. Så-
väl tapeterna själfva som deras kompositioner
måste återgå till verkligt konstförfarna mästare. Vi
veta ju, att äfven de mest berömda konstnärer
gjorde kartonger till väfda tapeter. De här be-

findiga tapeterna, som äro väfda i Bryssel i slutet

af 1 6oo-talet, äro icke några egendiga s. k. »skogs-
tapeter», utan framställa sjö- och hamnstycken. I

förgrunden skjuter dock alltid upp ett träd,

som öfverst breder ut sin lummiga krona, en
tillflykt för de fåglar, som här i rik mån uppen-
bara sig. Dessa förgrundsträds uppgift är emel-

lertid icke minst den att ge perspektiv och djup
åt bilden. 1 f(h-grunden se vi äfven sjöfågel,

fiskar, snäckor, hvilka såväl som bårdkomposi-
tionen å mörkröd grund genom sina musslor

\ilja hänsyfta på hafvets värld. Om det

någon topografisk verklighet till grund
för dessa hamn- och kustpartier, är däremot ej

så lätt att säga. .Sviten har tillhört grefvinnan

Piper och skänktes till hennes dotterdotter Eva
Charlotta Bielke, dä denna erhöll Hesselby-

holms fideikommiss, hvilket senare utbvttes mot
P)jörnstorp.

1 hennes ägo var äfven fordom den }-tterst

d\Tbara Boulle-sekretären, som står i salongen.

P)ord, sekretärer, byråar etc. i s. k. >style de

])Oulle» (efter uppfinnaren André Charles Boulle)

m. m.

ligger

Björnstorp från öster.
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utfördes i Frankrike alltifrån slutet af i6oo-talet

och under större delen af i 700-talet samt utmärkte

sig, som bekant, för sina rika ornamentmönster i

inläggningar af brons, mässing, pärlemor, sköld-

padcl, svart snäckskal, svart lack etc. De ut-

sågade brons- eller mässingsmönstren äro en

alltid återkommande beståndsdel. Här se vi

bronsornament mot svart botten. En pendant-

sekretär med svarta ornament mot bronsgrund

har funnits på Kristinehof.

Salongen erbjuder äfven i andra hänseenden

en vacker och stilfull anblick genom sin gu-

stavianska möbel, sina förgyllda marmorbord
med dyrbar keramik etc, ett litet ebenholzskåp

m. m. Af taflor har här endast ett par pastell-

porträtt i ovala ramar fått plats, moderna kopior

efter äldre original. Men de väfda tapeterna

äro väl en mer än värdefull ersättning. Till

sist få vi ej glömma den vackra Mariebergs-

kakelugnen från I 700-talets slut.

Till höger om salongen ligger matsalen, till

vänster det s. k. divansrummet samt hörnsalongen.

I matsalen äro uppsatta en hel del intressanta

porträtt. Där upptages en stor del af norra

långväggen af en replik af Ehrcmtialih be-

römda tafla »Karl XI i slaget vid Lund» på antecknadt »Ehrenstrahl», en anteckn

Gripsholm. Den är en egenhändig kopia och riktighet knappast kan ifrågasättas,

alltså ej signerad. På baksidan står på en lapp På motsatta väggen hänga ett par

Friherre Axel Gustaf Gyllenkrok. 1783-

Oljcni;"ilning af C. F. von Bicda 1809.

1865.

ing, hvars

stora kon-
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Parti af stora saloni;cii med väjda tayctcr, kabincttsskåp af cbcnhol: (u li Mar icbcr<;skakcii:<in.

terfcj, som i ( iyllenkrf)kska släkt[)orträttcns i cn unu;CTskt verkande dräkt med pälsmössa

rad väl b()ra intaga främsta platsen, nämligen oeh skinnl)rämad grön kappa öfver harnesket?

porträtten af ättens mest Iwsande representant, Porträttet anges vara mäiadt 1768 af O/o/

den l)C[n'öfvade karolinen generalen friherre Axel Araiiiis oeh utmärker sig för sin mustiga, af

(iyllcnkrok, samt hans maka Maria Ilegardt, tidens inverkan en smula fördunklade färg och

stiftarinnan af det ( ivllenkrokska fideikommisset sin uttrycksfulla hållning. Johan Henrik Sclicfjcl

Svenstorp och det Stjernhladska Stora Markie.

Generalen ujjpträdcr, som i tidens stoltserande

konterfej var vanligt, i l)rr)stharnesk, blå mantel,

allongeperuk oeh håller i h(jgra handen kom-

mandostafven. Den mycket duktigt gjorda, i

färgen väl sammanhållna målningen är signerad

G. Sc/ii-ik/rr, J^iiix. J/2J. Mästaren är Fredrik

I:s hofmålare Cieorg Kngelhardt Schröder, som
i- sina första bilder efter återkomsten från Italien

oeh tillträdet af hofmålarebefattningen (17^4)

nog visar sig på st)'f\a linan, men rätt fort

sackar utf()r, banaliseras oeh förråas, (lenerab

skans porträtt hon är kliidd i ljusgrått siden

och röd mantel är enligt dr Axel (iauffin

en gammal kopia af det af .Schröder utförda

signerade originalet på Markie Hage. Taflan

har en betydligt ljusare ton än generalens por-

triitt.

1 niirhetcn kunna vi beundra ett mycket l)redt

och kraftigt måladt porträtt af riksrådet grefve

Ture CJabriel Bielke. 1 lan var en tid minister

i Wien. Ar det månne dilrföir han upjitriider Boidlc- sekretären i salongen.
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Generalen Friherre Axel Gyllenkrok.

oljemålning af G. Schrritler l~2~.

tillskrifves — och nog med rätta — en bröst-

bild af generalen friherre Arvid Nikolaus von
Höpken. Af högre konstnärlig valör är bilden

af friherre Axel Gustaf Gyllenkrok (f 1865) i

hans yngre är, klädd i husaruniform, en bild,

som bär signaturen C. F. von Breda pinx. i8og.

Taflan hör dock, som man kan förstå af det

sena årtalet, ej till Bredas förnämligaste skapelser.

På Björnstorp göra vi vidare bekantskap med

Parti af divansrummet.
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Generalskan Maria Gyllenkrok född Hegardt.

Oljemälning efter G. Schriider.

en skånsk 1 700-talsmålare, som synes bildat

sig efter dansken Juel, nämligen Johan Gustaf

Jlas/rö///. Icke mindre än fem porträtt återgå

till denne föga kände konstnär. Af dessa är

ett bakpå duken försedt med en gammal an-

teckning, att det utförts af denne. Det är

ett ungdomsporträtt af friherrinnan Christina

Charlotta Gyllenkrok, född grefvinna Mörner, ett

porträtt, som jämte det motsvarande af mannen
träffas i hvardagssalongen. Att med dessa stil-

listiskt öfverensstämma ett par andra därstädes

befintliga Gyllenkrokska porträtt, har redan dr

Axel Gauffin funnit.* Däremot synes han ej

observerat, att det i matsalen varande porträttet

af kaptenen, friherre Anders Johan Gyllenkrok (f

1820) till alla delar Hknar de nyssnämnda, i

teckning, färg, arrangering, så att det ej kan bli

tal om annat än de höra tillsammans och måste

vara målade af samme konstnär. Hans teck-

ning är försiktig, men ingalunda osäker, färgen

rätt tunn med gula toner i karnationen, bak-

grunden gråbrun samt upplöst i en ljusare ton

närmast figuren, uppfattningen torr och nykter.

Tillägga vi slutligen, att ett mindre pastellpor-

trätt af friherre Ad. Barnekow, samt en hel del

andra Gyllenkrokska släktporträtt, t. ex. ett barn-

* Xationalmuseets åisredog(")relse f<)r 1909 (Meddelanden från

Nationalmwseum N:o 34).
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H

1 \

GrcJVinnan Christina Piper fihid Törnjlycht.

porträtt af friherre Axel Ikor ( lyllenkrok, signe-

radt: IIao('//>fro,/^in \. /(V/j, ett stort efter lito^-rafi

mäladt porträtt af friherre rhur(> fiabriel fivllen-

krok, utfördt af Eiiniia Ekvall, som iifven har

målat ett par damporträtt, kopior efter äldre

ono;-inal, f. n. ha sin plats i matsalen, torde vi

med godt samvete kunna \;inda oss åt andra
håll i den vackra xåninj^en.

I divansrum-

met mötasvåra

])lickar af elt

j)ar stora kon-

terfej, framstäl-

lande kun^-liga

rådet grefv(>

Carl i?iper och

hans g-refvinna

ChristinaTörn-

flycht, hvilken,

som vi kiinna,

gifvit upphof
till det nuva-

rande i)j()rns-

torp. Kungliga

rådets porträtt

går tillhaka till

RInrnstrahl

,

V

men ar i
•J

<"'-

utan en Hvardagssalongcn.
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Ixnw^l. Radct (jicjic Carl Pifcr.

gammal kopia från i 700-talets början. På bak-

sidan af grefvinnans porträtt står antccknadt att

det skulle vara måladt af /). Kock. Detta namn
borde lika väl kunna sättas i förbindelse med
kungliga rådets, (»refvinnans porträtt eller åt-

minstone dess original går tillbaka till David von

Krafft, om nu också den niimnde David Kock
skulle utfört det exemplar vi se framför oss,

h vilket dock ej

.X
I

är så alldeles

säkert.

Men divans-

rummet smyc-

kas ej endast af

porträtt. Här
träffa vi t, ex.

en karaktäri-

stisk bild af hol-

ländaren N'ko-

las Bcrchciii,

återgifvande

ett italien.skt

motiv, ett vatt-

ningsställe

med antika rui-

ner, herdar och

l)0skap. Äfven

beundra vi den

stora orrönblåa
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skogstapeten från 1 6oo-talet och af flandriskt ur-

sprung. Slutligen få vi ej glömma nämna, att

den stora spiseln af kolmårdsmarmor är ett

minne frän Christina Pipers dagar. Den bär

initialerna C. P. och årtalet 1752.

Hörnrummet eller hvardagssalongen upptages

af en med grönt siden klädd gustaviansk möbel,

af gustavianska byråar och sekretärer af högt

värde, af ett stort rundt empire-bord med i lejon-

tassar utlöpande fötter m. m.

Ofver en vacker gustaviansk sekretär hänger ett

stort porträtt, knäbild af friherrinnan Christina

Charlotta Gyllenkrok, född Mörner, hvilket säkert

ger en mycket lycklig bild af den vittra och

spirituella damen och utan tvifvel bör anses som
en af sin mästares bästa skapelser. Denne är

nämligen den mycket ojämne Per Krafft d. y.

Taflan är signerad P. Krafft Sfockliohii 1806
samt bär för öfrigt följande talande inskrip-

tion, som nog också vittnar om, att målaren lagt

sig synnerlig vinning om sitt verk: At heyine,

som gynnar och lifvar konsterna egnat. Det är

onekligen ej så litet tidsstämning i denna ståt-

liga bild från det gryende 1 800-talet.

Om de Wäströmska porträtten ha vi ofvan

talat. De här varande föreställa nyssnämnda

dam och hennes make majoren friherre Axel

Ture Gyllenkrok samt dennes föräldrar hofmar-

skalken friherre Fredrik Gustaf Gvllenkrok och

friherrinnan Eva Charlotta Gyllenkrok, född gref-

vinna Bielke. På baksidan af friherrinnan Chri-

stina Charlottas porträtt står antecknadt, att hon
är afinålad i sitt 2g är uta/ JVcström ijSS.

Men från en och samma hand måste, som sagdt,

äfven de öfriga stamma.

Till Martin Ali/tens d. ä. har sedan gammalt
förts ett par barnporträtt i äkta barockstil. Attri-

butionen är antagligen riktig. De framställa ett

par syskon Bielke, nämligen den ofvannämnda
grefvinnan Eva Charlotta Bielke och hennes bror

grefve Nils Adam. Den senare se vi som half-

naken liten byting på en förnäm bädd med röda

sammetskuddar och draperien Systern är åt-

skilligt äldre. Hon sitter bredvid en blomster-

korg och är iförd hvit klänning och blå mantel,

men den röda sammetsbädden och draperierna

äro desamma som i broderns bild.

OlofSödermark representeras af en liten fin och

sirlig målning, som framställer hofmarskalken Mal-

colm Reenstierna. Den bär signaturen: O. S. 18^6.

Men det är ej endast porträtt, som smycka rummets
väggar. Här uppenbara sig två förträffliga bilder

Parti af lirardagssalangcn.
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Gustiwiansk srl<rctär i linudiigssalon^cn. Diirr.fvcr p.ntiati af

Frilicrrinnan Christina Charlotta Gyllenkrok född Mörncr.

( Xjciiiäliiiii^ :if 1'. Krafft (1. y. iScO.

af Pi'/- IIillcsliviii iL (i., n"unligen »Tvätterskan

»

och »Kvinna, skurande ko[)park;lrl». It D/ri'

/la/s' krets är den för sin tid och sin skola

karaktäristiska tafkan med ett sällskap glada herrar

och damer. Så väl i detta rum som i friher-

rinnan Gyllenkroks skrifrum finna vi slutligen

Mariehergskakelugnar. 1 det senare rummet

hänger ett intressant själfporträtt af Hjalmar

Mörncr, en färglagd teckning, atergifvande honom

som ung gosse, och ett mycket lifligt ui)[)fattadt

portnitt.

Men återvända vi så samma väg vi kommit

genom salon^-en till öfre vestibulen, möter oss

äfven där åtskilligt af stort intresse, l^en kme-

siska soppterrinen, som står på skåpet med det

kinesiska lackverket, ;ir en sällsynt prakti^jäs.

Här finner man äfven ett par nederländska

taflor af värde, ja, den ena har ett stort sällsynt-

hetsvärde, nämligen det stora stillebenet, fram-
ställande en uppslagen bok, döda fåglar, grön-
saker m. m., signeradt af holländaren Petrus
ScJiotanus. Målningen är hållen i dystert brun-
aktiga toner. Denne Schotanus är en ganska
obekant herre. Den andra taflan återger en hol-

ländsk kermess med drickande och dansande
bondfolk och har antagligen flamländaren David
Viiickhoons (f 1629) till upphofsman.
Samlingens nederländare äro dock fler än de

nu nämnda. I barons skrifrum i nedre vånin-

gen hänga tvä pendanttaflor, som framställa, den
ena en nederländsk by med fårklippning och
dans, den andra ett vadställe. De äro sienerade

A. v. Bredacl. Namnet visar oss hän på en

bekant flamländsk målarsläkt, af hvilken denne
Alexander van Bredael var en af medlemmarna.

Gustaviansk byrå i hvardagssalongcn.
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Hans far Peter

van Bredael är

mer känd och

uppskattad. Alex-

ander, som dog

I 720, var elev af

sin far och må-

lade liksom den-

ne under påver-

kan af Wouwer-
man, Berchem
och andra hollän-

dare marknads-

och landskapsbil-

der,stundom med
om Italien erin-

rande motiv.

Äfven drager

här en hel rad

konterfej, till en

del af verkligt

konstnärlig halt, uppmärksamheten till sig. Eliren-

strahl representeras af ett för honom mycket

typiskt porträtt af drottning Ulrika Eleonora

d. ä., en bröstbild inom målad oval. En del

Gyllenkrokska släktporträtt, äfven från 1 800-

talet, t. ex. det ^S. C. Beivict i8jg signerade

porträttet af friherre Johan Fredrik Gyllenkrok,

har äfven här sin plats. Uteslutande på grund

af sitt konstvärde uppträder bland dem Lorenz

Pasch d. y:s båda konterfej af bankosekrete-

raren Erik Schröder och hans hustru Martina

Christina Printzensköld. I synnerhet det senare

är af en utomordentlig delikatess, lätt och gra-

ciöst måladt. Det är af ett rätt tidigt datum.

Signaturen lyder: Pasch /)in. pinx. 176g. Den
äkta hälftens något mindre spirituella porträtt

är signeradt: L. Pasch ijSj, men är, också det,

en gedigen prestation. Paschs bilder närmast

efter återkomsten till fäderneslandet (1766) äro

ofta målade med en sådan elegans och brio, att

de närma sig en Alexander Roslins. Till dem
hör det nyssnämnda damporträttet.

Dessa antydningar torde kanske vara tillräck-

liga för att ge föreställning om halten af konst-

samlingarna på Björnstorp. De äro, som redan

framhållits, af en rätt mångsidig art, i det här

ej blott målarkonsten, utan äfven den äldre konst-

slöjden och konstväfnaden äro på ett synnerligen

förnämt och gediget sätt representerade. En
del af dessa samlingar har eller kommer att

erhålla fideikommissnatur. —
Björnstorps äldre historia är icke fullt utredd.

Det uppges, att det tidigast skulle hört under
Häckeberga. Dock säges det, att år 1587 Björns-

Barons skrifrum på nedra botten.

torp ägdes af en

Michel Peder-

sen, samt att han

fått godset af

konungen. På
1660-talet äges

det af fru Metta

Rosencrantz, som
under denna tid

förvärfvade en

mängd egendo-

mar i Skåne. Hon
var ägarinna äf-

ven till Häcke-

berga och en del

andra gårdar i

trakten. Ja, äfven

vid Svenstorp fin-

na vi henne. För-

bindelsen mellan

Björnstorp och

Svenstorp kunna vi alltså föra tillbaka ända till

dessa tider. Fru Metta dog 1683 och hennes

Kinesiskt skåp, lackarbete.
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gods ärfdes af hennes dotter Mäta Sofia Krabbe,

gift med etatsrådet Johan Moiirad. Affärerna

råkade emellertid i den största oordning. Flera

fordrinfrsbevis i det Monradska boet hamnade
slutligen hos grefvinnan C/iristina Piper på Kra-

geholm. Långvariga processer med de Monrad-

ska arfvingarna fröknarna Bruin uppstodo. Men
slutet blef, att grefvinnan stannade i besittning

Bankosckrcterarcn Erik Schrödcr.

Öljcmålning af Pascli d. y. 1787.

bl. a. af Björnstorp, å hvilket hon 1725 fick laga

fasta. Det var kort därefter som lijörnstorps

sätesgård bildades och det nuvarande l)onings-

huset uppstod. Grefvinnan Piper afled 1752-

luiligt testamente tillf()llo Björnstorp, Assar-

torp och Ugglarp hennes dotter Ilcdvis; Maria

S/iire, som 17 54 sålde godsen till sedermera hof-

marskalken friherre Fredrik Gyllenkrok på Svens-

torp. Denne afyttrade dock redan 1761 Björns-

torp och Ugglarp till kammarjunkaren friherre

Adolf Fredrik Barnekoiv, som för sin nya egen-

dom fattade ett lifligt intresse och, som vi redan

varit i tillfälle att omtala, gjorde allt för att för-

sköna densamma. Men kostnaderna öfverstego

utgifterna, och Barnekovv måste sälja gården till

dess forne ägare friherre Gyllenkrok, som eget

nog senare kom att sälja och återköpa Björns-

torp två gånger innan det för beständigt stan-

nade i den Gyllenkrokska släkten. Den andra

parten vid den sista transaktionen var hofjunkaren

Per Silfversköld. Det var vid återköpet från

denne som Björnstorp blef fideikommiss, i det

att vid försäljningen af ett annat af hofmarskal-

kens gods, Hesselbyholm i Södermanland, dess

fideikommissnatur öfverflyttades på Björnstorp.

Martina Ciirislina Scliröcicr född Priiil^cnsköld-

Oljemålning af L. Pasch cl. y. 1769.

Hesselbyholm var ett af grefvinnan Piper stiftadt

fideikommiss för hennes dotterdotter grefvinnan

]{va Charlotta Bielke, gift med friherre Fredrik

Gyllenkrok.

Hon dog I 794, och Björnstorps fideikommiss

öfvergick till hennes äldste son friherre Axel

Ture Gyllenkrok, hvars maka var den i det före-

o-ående ofta nämnda grefvinnan Christina Char-

fotta Mörner. Slägtfideikom misset Svenstorp tiU-

trädde han först 1795 vid fadrens död. Efter fri-

herre Axel Tures död (1805) blef sedermera öf-

verstekammarjunkaren m. m. friherre A.xel Gustaj

Gyllenkrok innehafvare af båda fideikommissen.

Denne var gift med friherrinnan Malin Fock och

afled 1862. Hans minne lefver ännu i donationer

och filantropiska stiftelser. Han var en varm

vän af naturvetenskaperna och sammanbragte be-

71



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

tydande zoologiska samlingar, hvilka han skänkte

till Lunds universitet. Äfven bekostade han flera

naturforskares resor. Bland hans välgörande stif-

telser bör främst nämnas Råby räddningsinstitut.

Fideikommissarie blef sedan sonen friherre

JoJian Ej-edrik Gyllenkrok, hvilken afled redan

1872. Därefter gick fideikommissrätten öfver

till en yngre gren. Majoren friherre Axel Tures

andre son var friherre Fredrik Elof, hvars söner

friherre Carl Axel Bror 1879) och kabinetts-

kammarherren friherre Ercdrik G^istaf 1894)

i tur och ordning blefvo fideikommissarier. Med
den sistnämnde utgick på svärdssidan äfven den

andra linjen, och en tredje gren, descendenterna

af Axel Tures tredje son friherre Ture Gabriel,

inträdde nu i fideikommissrätten, ehuru arfsfrågan

icke utan processer löstes. Enligt Kungl. Maj:ts

dom 1895 gick Björnstorp med förbigående af

friherre Fredrik Gustafs dotter Eva Kristina, gift

med kommendören friherre Carl Axel Barnekow,

till hufvudmannen för ätten friherre Axel Tire

Gustaf Gyllcnk}-ok, sonson till ofvannämnde fri-

herre Ture Gabriel, hvaremot Svenstorp tillföll

hans farbror friherre Ture Gustaf Elof. Efter

dennes död (1898) tillföll äfven Svenstorp, lika-

ledes enligt Kungl. Maj:ts dom, kammarherren
friherre Axel Ture Gustaf Gyllenkrok. Sedan

1875 år han gift med Anna Reenstierna, dotter

af hofmarskalken L. J. M. Reenstierna och hans

maka, född Lindström.

Björnstorps gods, å hvilket friherre Gyllen-

krok nedlagdt stora förbättringar med goda re-

sultat, utgör 23-/^ mantal med en areal af 5,700
tunnland, hvaraf cirka 900 tunnland skog och

145 tunnland äng samt betesmarker.

Förutom hufvudgården med 300 tunnland

åker utgöres egendomen af Ettarps och Södra

Ugglarps arrendegårdar med 4 50 och 3 i 2 tunn-

land åker samt 47 arrendehemman med åker-

areal från 40 till 90 tunnland.

Björnstorps gods är taxeradt till 1,260,860

kronor.

Monumentet i parken (se sid. 161).
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HVIDERUP
GARDSTANGA SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Till i niirhcten af Lund belägna skånska

herresätena hör äfvcn det j^amla Ramelska
godset Hvidcrup eller I Ividarp. Anda sedan

1635 befinner det sig i den nämnda släktens

ägo, dock utan att äga fideikomniissnatur. Få

svenska släktgods kunna visa uj)|)

en sådan oafbruten tradition. Ja,

kanske knappast något annat!

1 Ividerup är beläget vid Kjef-

lingeån eller Löddeån, som den

äfven kallas, på den bcnxliga böl-

jande slätten mellan Ivslöf och

]Auid. Närmast omges det af

trädgårdar och en ståtlig park,

och här, som vid så många andra

herresäten i provinsen, sluta sig

speglande kanaler kring gården.

Denna består af en hufvudb}'gg-

nad med tvenne framsj)ringande

flyglar. I>orggården är öppen åt

norr. ]{n l)red stenbro för öfver

kanalen. Slottsbvggnadens nu-

varande utseende stammar dels

från 1700-talets midt, dels från

I Soo-talets bcnjan. Kn föreställ-

ning om dess ursprungliga karaktär tår man

dock af Pnirmans teckning från i6<So-talet. Den

fratuträder där som ett tämligen långt, två vånin-

gar högt hus med snirklade gafvelrösten i öster

och väster. \'id norra fasaden ligger ett fyra

våningar lujgt trapptorn. Vi se äfven en västlig-

flygel, en våning hög med jordvåning och snirk-

^^^^^^^^^^^^^

Grcjrinnan Charlotte Ramel

fjdd Wa ch till cistcr.

ladt gafvelröste. Nära vinkeln med hufvudbygg-

naden framskjuter en gafvelkrönt utbyggnad med
en trappuppgång. Denna flygel motsvaras å östra

sidan af en enkel korsverksbyggnad. I norr be-

gränsas gården af en mur. F^et är väl rätt

sannolikt, att en östlig flygel af

samma karaktär som den västra

varit afsedd. Fiden för byggna-

dernas uppförande är 161 7—
1623, och den slottstyp, som här

kom till användning och genom
en dylik östlig flygel skulle fått

sin fullständiga afrundning, var

en utvecklad renässanstyp, med
holländska stildrag, en typ, som
alltifrån slutet af i 500-taIet fram-

triidt i F)anmark och Skåne. Inom

de skånska landamärena fick den

så förnämliga representanter som
— utom Fividerup — Söfdeborg,

Sandby, Rosendal, Trolle-Ljung-

])X, 'Funbyholm, Mölleröd och —
ehuru utan flvgflar

den skånska

bland bevarade profana byggnads-

verk. Och äfven äldre byggnader, som det im-

ponerande Skarhult, tillbyggdes och förändrades

i öfverensstämmelse med densamma.

Fividarps slott torde därför en gång fram-

trädt i oputsadt tegel, mot hvilket lister och snir-

kelband i sandsten bildat en verkningsfull kon-

trast. De öfver ingången uppsatta Braheska och

Svenstorp,

renässansens pärla
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Hviderup omkring 1680. Enligt Burman-Fischer.

Sehestedtska vapensköldarna och den i järnklam-

mer anbragta inskriptionen å hufvud fasaden:

A. B. S. S. M. i6iy (Anna Brahe Salig Sten

Maltesens) samt samma initialer jämte årtalet

1623 å västra flygelns gafvel syfta på byggnads-

åren och uppbyggarinnan, den märkliga fru

Anna Brahe, änka efter den 16 ri i Kalmar
aflidne riksmarsken Sftm Maltesen Schestedt.

I våra dagar höjer sig hufvudbyggnaden i

tre våningar och har ett tämligen lågt tak. Två

breda lisener omrama ett midtparti af tre fön-

sters bredd, krönt af en låg fronton med två

urnor å ömse sidor om ett urverk. Närmast
öfver lisenerna följer en fris med ett tandsnitt.

Frontonen bär följande upplysande inskription:

Öfra våninp^cn af OHo Ramel och Vivica Ulrica

Sture år 180^. Men redan 1752 hade huset

förändrats, och tornet nedrifvits af Hans Ramel.

På denna förändring syftar den å en på midt-

partiet inmurad sten inhuggna inskriften: För-

Hvidcnip från norr.
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Slottet från allén.

iiyad af H. R. och A. B. L. Anno iy$2. Då
försvunno de branta gaflarna, som på titlens

människor naturligtvis gjorde ett mycket ålder-

domligt intryck. Redan i 74 i hade dessutom

den västra fl\'geln ombyggts och moderniserats.

Därom minner inskriften å en sten öfver in-

gången till densamma: Uf^byo^d af J/. R. och

G. E. L. (Malte Ramel och Gertrud Elisabeth

Liewen) åhr 1^41. Ar 1758 nedrefs det östra

korsverkshuset, och en med den västra flygeln öf-

verensstämmande uppfördes i stället. Afven denna

nybyggnad har hugfästs i en öfver dörren an-

bragt inskription: Upbygd af II. R. och A. B. L.

(Hans Ramel och Amalia Beata Lewenhaupt)

Hvidcnip fmn iioidväst. Västra flygelns gafvcl med inskrift.
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(Vir ly^S. De tämligen smala flyglarna ha båda

en våning ofvan en jordvåning. Till deras in-

gångar, med sina gamla intressanta dörrar i

rokoko, föra fria murade dubbeltrappor med
järnräcken. Takgesimserna bestå af flere kraftigt

profilerade lister. De många ankarjärnen bryta

lifligt de putsade ytorna, som nu mer å samt-

liga byggnader ha en ljusröd färgton.

Ej minst sommartiden gör slottsbyggnaden,

omgifven af den rika lummiga grönskan och

de vackra väl hållna kanalerna, en ståtlig, im-

ponerande verkan. Det är i 700-talets byggnads-

stilar, som nu helt och hållet prägla densamma.

A ömse sidor om den stora uppkörsallén ligga

ladugårdarna, till gården hörande boningshus,

köksträdgårdar och annat. Stall och ladugårdar

träffa vi väster om alléen, som för oss fram

till Hviderups järnvägsstation å banan Lands-

krona—Käflinge—Sjöbo.

Vi ha redan varit i tillfälle att nämna i Hvi-

derups historia mera framträdande personer. En
af de märkligare är fru Anna Brahe, slottets

uppbyggarinna. Men redan före henne var Hvi-

derup en sätesgård, bildad på 1560-talet af rid-

daren och riksrådet Verner Parsberg genom köp
från danska kronan. Denne är alltså säteriets

egentlige grundläggare. Efter honom innehades

gården af hans barn med Anna Holck. Bland
dem finna vi Kristoffer och Anna. Den senare

var gift först med Hans vSkougård, därefter med
Hack Ulfstand till Häckeberga. Hennes dotter

Anna Skougård blef gift med Holger Jensen

Ulfstand, ägare till Wrams-Gunnarstorp, Skaber-

sjö och Häckeberga, hvilket senare gods han
ärfde efter sin farbror Hack, som dog barnlös.

Dels genom gifte, dels genom köp kom Hviderup
i Holger Ulfstands händer. Ar 1604 sålde han
det till hofmarskalken, sedermera riksmarsken

Sten Illa/tesen Sehestedt (j- 1 6 1 i ). Det blef emel-

lertid mindre Sten Maltesen än hans änka fru

Anna Brahe som kom att binda sitt namn vid

gården. Utom denna ägde hon äfven Löberöd,

som hon erhållit i fadersarf. Fru Anna gjorde

sig känd båvde för sin stränghet och sin väl-

görenhet. Mot Gårdstånga kyrka, sockenkyrkan,

visade hon ett storartadt mäcenatskap. Hon lät

nämligen den konstförfarne träsnidaren Jakob
Kreniberg i Lund för kyrkan utföra altartafla,

#1

# it,

1 1111

Hviderup från sydost.
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predikstol, doj)funt ni. m., allt ilnnu i dag' be-

varade tr;lskulj)turer, som med skäl räknas till

det allra bästa den skånska renässansen i den

vägen skapat. Sin forna kolorering (»stoffering
)

ha dessa sniderier dock förlorat vid den 1 889
företagna renoveringen. I hvilken utsträckning

den förekom, äro vi ej i tillfillle upplysa om. T

afseende ])ä stilen synas skulpturerna påverkade

af den samtida holländska konsten. Afven ett

grafkapell lät fru Anna bygga vid kyrkan. Det

pr^des i det vttre af trenne rcVsten med rundade

krön och insvilngda sidor samt af i sandsten

huggna beslagsornament, voluter, kartuscher med
masker etc. Från k\'rkan skiljes kapellet i det

inre genom ett magnifikt träskrank med herm-

pilastrar och annat, Inilkct milstcrliga arbete

helt visst äf-

ven utf<)rts af

|akob Krem-
berg.

VxAW tiden

nilrmast efter

fru Annas död

(1635) stam-

mar slutligen

det vid ena

väggen upp-

ställda graf-

monumentel i

sandsten, mar-

mor och stuck,

hållet i en

prunkande ba-

rockstil. Kalk-

stensh;ill(Mi [)a

golfvet biir

grafskriften()f-

ver fru Anna
sålunda: .Ys<c

Herrens haand,

med alle (iuds

Miitsiilcii lucd poiiiätt dl Mdltc Ramel (af Pila) samt Uito Ramel och

Vircka Sture (af Breda).

och Sten Maltesen. Den slutar

nu baade udi hwile: Sielene udi

l.egommene her under forventer

br.rn en gkncdelig op.standelse.

Rom.iMiten vi leve eller \ i dö, ere Vi Herrens.

14».

Om d(Mi själfständiga och kraftfulla fruns väl-

görande instiflels(M- vittnar främst dc^t i f> i () i

(iardstanga grundade hospitalet eller fattighuset,

som skulle f()rsörja »sex arme (iuds lemmer udi

aarligen, men verd(>n staar, med nödtorftig" spis-

ning, sko og kheder, li\s illebrand og^ varetect».

kfter Anna Ikahes död ärfdes Hviderup och

Löberöd af svstersonen Hciiiik Ramel. De

bada egendomarnas personhistoria sammanfaller

sedan ämla till år 1800. Henrik Kamel ägde

äfven B(.-ckaskog, var landsdomare i Skåne, där-

efter fran 1640 föreståndare för Sorö akademi,

riksrad 1649. Sina dagar slutade han som läns-

herre på Möen 1653. Hviderup och Löberöd
gingo från honom till sonen Hans Ramel, som
omtalas som en af Skånes rikaste män på .sin

tid. Han afled 171 i. Samma själfständighet

och oberördhet af världens fafänglighet, som
lära utmärkt Hans Ramel, karaktäriserade äfven

hans son och efterföljare Malte Ramel, som
efter sin broder Ottos d()d 1719 blef ensam
ägare af den stora förmr)genheten. Malte Ramel,

af hvilken Pilo målat ett ypperligt porträtt,

afled 1752 på Malte.sholm. Hans ende son var

r)f\'ersten friherre Hans Ramel, som efter fadern

iirfde Hviderup, Löberöd, Vesterstad, Maltesholm

och Sireköpinge samt af sina svågrar Lewenhaupt
kr)pte ( )fvedsklo.ster, Tullesbo, Svansjö m. m.

Hans Ra-

mel d. y. om-
talas som en

ovanligt ener-

gisk dugande

man, som helt

gick upp i sina

mänga egen-

domars skr)t-

sel. Ej minst

ägnadehan sig-

åt deras be-

1 )\'ggande,

upi)förde så-

lunda herr-

giirdsbvggna-

derna på Of-

vedskloster,

Löberöd, Tul-

lesbo och vid-

tog omfattan-

de reparationer ä Maltesholm, Sireköpinge, Hvi-

deruj) etc. (")fvedskloster byg-gdes till och med

efter ritningar af Hårleman. På Hviderup byggde

han bland annat östra flygeln och förändrade

hufxudbyggnaden. lifter hans död 1799 fick

den }'ngsta sonen friherre Otto Ramel Hviderup.

Afven denne har, som vi redan sett, spelat en

roll i slottets byggnadshistoria. Under hans tid

vardt godset enskiftadt och indeladt i 144 farmer,

hvilka' alla beb>-ggdes. Friherre Otto Ramel af-

led 1817. Yngste sonen friherre Sten Ramel

öfvertog nu fädernegården. Redan långt före

sin död (1884) hade han öfverlämnat Hviderup

till sonen rvttmästaren friherre l\Ialte Hans Otto

Gustaf Ramel, hvilken afled 1882.

För närvarande tillhör hufvudgården (öfver

5 mantal) grefvinnan Charlotte Ramel, J. JJacl/t-

meister. Ryttmästaren friherre G. Ramel samt
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hans syster friherrinnan Amehe Ramel inneha

Östergärd i ''"/istg mtl och Gärdstånga "'/i^s

mtl. Godsets förvaltare är godsägaren friherre

Malte Ramel.

Bland de konstföremål, som finnas pä Hvide-

rup, förtjäna särskildt framhållas det af Carl

Gustaf Pilo målade porträttet af Malte Ramel

samt Bredas båda porträtt af friherre Otto Ra-

mel och Vivika Sture, det förra signeradt »Breda

I 792 », det se-

nare »C. F.von

Breda 1803».

Herrporträt-

tet har tämli-

gen mörka to-

ner: grått rödt,

violett. Karna-

tionen är rosig.

Damporträt-

tet är typiskt

för Bredas se-

nare rödflam-

miga manér.

Filos por-

trätt af den

originella Mal-

te Ramel är

utfördt om-
kring I 73 9 un-

der konstnä-

rens vistelse i

Skåne, kort in-

nan han slog sig ned i Danmark och där ovän-

tadt raskt steg till direktör för målar- och bild-

huggarakademien. Pilo blef mycket väl mot-

tagen på Hviderup och stod äfven längre fram

i tiden i vänskaplig förbindelse med den Ramel-
ska familjen.

Taflan visar en medelålders man med kraftiga,

något kärfva drag. Han är if()rd en grågrön sam-

metsrock och stor gammaldags peruk. I högra
handen håller han en slokhatt. Bakgrunden är

brun med skiftning i grönt omkring hufvudet.

Salongen med porträtt af J. Tan Dyck.

På Öfvedskloster finnas tvä repliker af detta

porträtt.

I salongen på Hviderup hänger ett intressant

gammalt porträtt, som säges föreställa J. van Dyck,

borggrefve i (xöteborg på drottning Kristinas tid.

Dess mästare är någon äldre holländsk målare,

antagligen någon Amsterdammålare på 1630-talet.

Af öfriga målarkonstens alster på Hviderup må
slutligen omnämnas ett landskap af FaJiIcrantz

med motiv
"l i frän Barse-

bäck, ett hol-

ländskt land-

skap, möjli-

gen af Salo-

mon Ruysdael,

två bilder af

HjalmarMör-
uer, återgif-

vande den ena

svenskt infan-

teri, den andra

ryskt kaval-

leri, en tafla af

Bcnnct, fram-

ställande en

flicka i H ar-

jagers härads

nationaldräkt,

grefvinnan

Ramels por-

trätt af Robert

T//eoerström m. m. Ofversten friherre Hans Ramels
drag möta oss i en af Sergels porträttmedaljonger.

Tillägga vi slutligen, att äfven den äldre möbel-

konsten är förnämt och rikt representerad, få vi

nöja oss med dessa korta anteckningar om det

vackra Hviderup och dess minnen.

Godset, hvars jordbruk är vidt berömdt, utgör

till arealen 1,404 tid sålunda fördelade: åker och

äng 1,324 tid, trädgård, park och gårdsplatser

32 tid, planteringar 48 tid. Taxeringsvärdet är

741,100 kronor.
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KNUTSTORP
KÅGERÖDS SOCKEN, LUGGUDE HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

K nutstorps slott iir hclil^ot i en kuperad

trakt pa .s(klra sluttningen af Sfxlerasen,

ett st\'cke \';ister ()ni dess ullTipare, den

höga Kon<^a klint. Den plats, diir slottet reser

sina nkla, af murq^^rcMia (jfxervuxna tegelmurar,

utgjorde fordom en af vatten och triiskmarker

om^-ifven holme, fran hvilken en lang brygga i

syd(")stlig riktning ledde (ifver till fastare land.

lf])pf()r(lt i midten af i 500-talet tillhörde Knuts-

torp i sitt ursj)rungliga skick den mest utveck-

lade tv])en bland de dansk-skånska adelsborgarna

tran detta tidehxarf: f\ra husl;ingor omgifvande

en gard. liorgens läge var här, liksom vid så

många andra samtida, valdt med hänsyn till

m()jligheten af försvar och skydd mot oförut-

sedda öfverfall. Murarna stupade på ett par

sidor rakt ned i vattnet, och tillträde till borg-

holmen \ar mötjligt endast öjfver den långa

Knutstorp från norra sidan.
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Knutstorp omkring 1680. Knligt Burman-Fischcr.

bryggan, hvars vindbro kunde fällas upp om
objudna gäster nalkades. — Denna dess egen-

skap af befästad borg gjorde att Knutstorp blef

medtaget bland de teckningar af skånska gärdar,

som omkring år i68o utfördes af den svenske

fortifikations-officeren Gerhard von Burman och

hvilka år 1756 utgåfvos i kopparstick af Abra-

ham Fischer. Man finner häraf att borgen be-

stått af tvänne större trevåningshus, belägna ut-

efter holmens norra och södra sidor och förenade

med tvänne lägre längor i öster och väster. I

den östra längan var borgporten belägen och

från en liten öppen plats framför denna ledde

åt sydost den långa bron öfver till de på fastare

mark belägna ladugårdsb3'ggnaderna, som bildade

ett slags förborg. Det var en anläggning, som
till sina hufvuddratr återfinnes vid ett flertal

skånska gårdar från 1 500-talet. I Lorenz Gill-

bergs Beskrifning öfver Malmöhus Lähn, tr.

1765, uppgifves att här en gång funnits två torn.

En jämförelse mellan den Burman-Fischerska

gravyren och det nuvarande Knutstorp ger vid

handen att grunddragen af den gamla borgan-

läggningen än i dag kunna iakttagas. Det som

Slottet från sydost.
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Knutstorp umkrin'^ 1800. Eiili<;t Tliersnci

åstadkommit den sttirsta fr)rändrinL;en ;ir att den

oniLjifvande sjön urtaj)j)ats och träskmarkerna

tf)rrkii4ts, så att slottets närmaste onv^ifningar

nu utt^öras af en x idslriiekt park med välskötta

j^-räsjjlaner och hö^a lummiLja träd. Sjiilfva

slottet lii;'ger på en liten hr)jd — den ursprung-

liga hohiK^n oeli åt sydost leder iin i dai;"

en j)å en hn-j; hank iii^i^ande vivj; l)ort till ladu-

gårdarna. I)()rgens norra liinga är nedrifven;

den stklra liingan utgr)r numera hufvudbv-ggna-

den, från Inilken mot norr de bada lägre liin-

gorna, den östra och den västra, framspringa

som flyglar, omslutande en ()ppen gård. Från
norr leder nu en h()g bank rakt fram till denna
borggård.

Den nuvarande hufvudingången till slottet

befinner sig midt emot denna infartsväg, midt

på hufvudbyggnadens norra mot borggården

vända fasad, hvilken liksom flyglarnas inre fa-

sader och gaflar är nästan helt och hållet öfver-

vuxen af den frodigast(? murgr()na. På ömse
sidor om j)orten sitta i vilggen inmurade tvänne

Slottet frän trädgården (söder).
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hällar den ena af sandsten den andra af gjut-

järn med vapensköldar och inskrifter, hvilka er-

inra om tvänne i slottets historia viktiga till-

dragelser, dess uppbyggnad år i 5 5 1 och dess

återuppförande år 1726 efter förstörelsen under

kriget på 1670-talet. — Den äldre af dessa

hällar sitter till

vänster (öster) om
porten, ofvanför

en äldre nu igen-

murad intrånp:;

den bär de danska

ätterna Brahes

och Biides vapen-

sköldar hållna af

vildmän och där-

under en aflång

ram med kar-

aktäristisk renäs-

sansorncring och inskriften: ANNO DOMINI
1 5.SI LOD lEG OTTHE BRÄDE BIJGCxE
THETTE HVS HER STAR OC BLEF FOL-
KOMMEN SAMME AAR MET MIN KERRE
HVSTRVE BEATE BILDE HER CLAVS
BILDES DATTER PAA LIINNGS GAARDT.

Sten med Brahes och Biides

vapensköldar.

Järntafla med Ankarstjernas och

Cronackers vapensköldar.

Östra jlygeln.

— Huruvida herr Otto, enligt inskriftens orda-

lydelse, byggt endast det hus, södra längan, hvarå

hans vapentafla är uppsatt eller hela borgen, är

ovisst.

Den andra inskriftstaflan sitter till höger om
den nuvarande porten; den bär de svenska ad-

liga ätterna Ankar-

stjernas och Cronac-

kers vapensköldar

samt inskriften: AN-
NO DOMINI 1726
LÄT lAG HANS
ANCKARSTIER-
NA TILLIKA

MED MIN KIERE
HUSTRU ANNA
MAIA CRONAC-
KER UPBYGGA
DETTA HUS SOM
VARIT UPBRÄNT SEDAN ANNO 1678

UTI FÖRRA KRIGET. — Det var vid denna

af amiralen Hans Ankarstjerna verkställda istånd-

sättning som den norra längan slopades och

slottet sålunda erhöll den utsträckning i plan,

som det än i dag har.

Något mer än 100 år senare, år 1832 lät

dåvarande ägaren, grefve Claes Wachtmeister

torrlägga de sänka markerna omkring slottet

och år 1843 lät han efter ritningar af den i

Skånes arkitekturhistoria bekante professor C.

G. Brunius > iståndsätta» den gamla byggnaden,

hvarvid dess gaflar försågos med aftrappade

rösten och blindnischer, flyglarnas fasader med
nischer och bågfriser o. s. v. Väster om det

gamla komplexet och intill detta uppfördes sam-

tidigt, år 1844, ett lägre envåningshus.

Grunden och murarnas nedre del är uppförd

af gråsten i stora oregelbundna block. Murarna

för öfrio-t af tegfel laj^dt i medeltida förband

med en yttre och en inre skalmur, ett under

I 500-talet vanligt murningssätt. Murtjockleken

i hufvudb\'ggnadens bottenvåning är åt ytter-

sidorna cirka en och en half meter, inåt borg-

gården omkring 1,15 m; som vanligt aftager

murens tjocklek uppåt. De nuvarande fönstren

äro stora och regelbundna, men spår finnas

flerstädes efter de äldre, små fönsteröppningarna.

Intressanta rester af borgens gamla försvarsan-

ordningar finnas kvar i de sneda skytteglug-

garna i den tredje våningen, af hvilka två på
hufvudbyggnadens östra gafvel och ursprungli-

gen sex på dess södra fasad. En af dessa har

blifvit dold genom ett i senare tid här byggdt

burspråk eller karnap. Alla dessa skottgluggar,

afsedda för beskjutning af området närmast bor-

IÖ2



KNUTSTORP

Cicncralamiralcn Grcfvc Hans [Vcuiitmcistcr.

< ,if 1. 11. \\'((l"kinil i;il.

g-ens murar, utmynna inåt i j;imnh()jd med j^-olfvet

å nuvarande vinden, ursprunL^li^en l)y^^-nadens

tredje våning". I de af I^runius restaurerade

partierna, t. ex. de båda åt norr vända flygel-

Lj^aflarna med flera stiillen ;ir murverket la<,rdt i

modernt ffirband oeh fin' ()frig't finnas mången-

städes i murarna ilappninj^^ar, som br\'ta de

med el tid a te^elsk i ft( mi .

innan vi redoLjöra för det gamla slottets inre,

diir talrika minnen af dess ägare i äldre tider

finnas bevarad(\ må hilr, hufvudsakligen efter

Cl. Ljunggren: Skånska hcMTcgårdar, erinras om
hvilka dessa ägare varit.

Knutstorp (Knudstruj)) \ar sätesgård redan i

midten af i ,^c)()-talet. då det beboddes af väjinaren

l\;der Niklison Kvrningh, f 1361 (enligt Styffe:

Skandinavien under unionstiden.) Gården nämnes

sedan föga förrän vid medeltidens slut, då den

ägdes af den danska Braheskikten. Otto Brahe

hade sannolikt ärft gården efter sin fader rid-

daren och danska riksrådet Tyko Brahe (Brathe,

Bräde, Bragde) som dog 1523. Herr Otto var,

som ofvan omtalats, ])orgens byggherre och han

skall (K-kså betydligt hafva tillökat Knutstorps

ägor. Han dog 1571 och lämnade Knutstorp

i arf till sin son den ryktbare astronomen Tyko

P>rahe (t 1601), hvilken innan han gick i lands-

flykt år 1594 sålde fädernegården till sin bror,

riksrådet Sten Brahe (f 1620), hvars andre son

I

Grcfvinnan Sofia Lovisa Wachtmcister född von Ascheberg.

Oljeiiiålniii^ af ]. II. Wcilckind 171 I.

l'>ik Brahe (f 1631) i sin ordning sålde Knuts-

tor[j till sin bror Jörgen Brahe ("}" 1661), kallad

»den lille kungen på Fyen». Redan 1648 öfver-

lät han Knutstorp till sin son Sten Brahe d. y.

(t 1Ö77), hvilken 1663 lämnade gården till sin

måg Knut Thott (f i 702), som var gift med hans

iildsta dotter, .Sofia l)rahe (t 1671). Herr Knut

måste liksom sina bröder på grund af stämp-

lingar mot sin svenska öfverhet fly öfver till

Danmark och Knutstorp indrogs såsom förbrutet

gods till svenska kronan samt fick mottaga en

svensk besättning. Under kriget blef den gamla

borgen på våren 1678 belägrad af en dansk

styrka och skjuten i brand och stod sedan som

ruin i niirmare 50 år. — I muren på södra

fasaden sitter än i dag en kanonkula, som jämte

åtskilliga i omgifningarna funna projektiler äro

minnen från denna tilldragelse.

l{fter freden i Lund 1679 återfick Knut

Thott Knutstorp som emellertid af hans arfvingar

år 1704 för 28125 daler silfvermynt såldes till

den svenske amiralen friherre Cornelius Ankar-

stjerna (f 1714). — På samma sätt gick det

vid denna tid med ett stort antal skånska egen-

domar: de danska ägarna sålde dem mer eller

mindre frivilligt till svenskar. — Cornelius An-

karstjernas änka, Margareta Elisabet Sparre inne-

hade Knutstorp, hvarefter gården inlöstes af

hennes styfson amiral Hans Ankarstjerna (f 1739)
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s^nft med den rika Anna Maria Cronacker (f 1738)

dotter af krigskammarrådet Niklas Jonsson Cron-

acker (f 1699).

Enlig-t inskriften å den ofvan omtalade taflan

å hufvudbyggnadens borggårdsfasad var det

denne amiral Ankarstjerna som år 1726 lät

återuppbygga slottet på Knutstorp, som han

straxt före sin död, år 1738 sålde till sin svä-

gerska grefvinnan Regina Katarina Cronhjelm

(f 1774), änka efter amiralens bror, Clas x^nkar-

stjerna, och kort därefter omgift med öfverste-

löjtnanten Otto Fredrik Schwerin (j 1741). Gref-

vinnan Cronhjelm måste år 1771 sälja Knuts-

torp till grefve Fredrik Georg Hans Karl \\'acht-

meister (| 1792), hvars änka innehade gården

till sin död 1 808, då den inlöstes af sonen

grefve Arvid Alarik Wachtmeister (f 1826).

Enligt hans testamente tillföll Knutstorp först

hans brorson 2:refve Karl Axel Wachtmeister

(f I 832) och därefter dennes yngre broder, grefve

Claes A. W-^achtmeister ()" 1873) som bl. a. äfven

ägde Tistad i Södermanland. Han lät utföra

de arbeten, utdikningen af sjön och restaure-

ringen genom Brunius, som gåfvo slottet dess

nuvarande karaktär i det yttre. Vid hans död,

1873, ärfdes Knutstorp af hans äldste son,

grefve Gösta Wachtmeister (f 19 10), hvars son

grefve Claes Wachtmeister nu är ägare till

gården.

Någon fast rumsinredning från äldre tider

finnes nu icke i behåll på Knutstorp; allt i den

vägen härstammar från olika perioder af 1800-

talet. — Den rektangulära hufvudbyggnaden
innehöll ursprungligen i båda våningarna längst

åt öster en stor, i det närmaste kvadratisk sal,

som i bottenvåningen numera är uppdelad i tre

mindre rum. Den öfriga delen af huset har

en genom bägge våningarna gående hjärtmur,

parallell med långsidorna.

Gästrum på nedra botten med på duk målade tapeter.

i;

Epitafium från Kågeröds kyrka, nu i öfre hallen på Knutstorp.

Genom den förut omtalade hufvudinråncren

från borggården inträder man i en förstuga,

från hvilken en trätrappa leder upp till en öfre

dylik. Det i sydöstra hörnet af byggnaden
belägna långsträckta rummet har ännu i behåll

en i olja på duk målad väggdekoration från

1800-talets början med målade kolonner, som
inrama med landskapsbilder prydda fält; en

dylik väggdekorering fanns ursprungligen i hela

den stora salen i denna del af huset. Botten-

våningen innehåller för öfrigt gäst- och sofrum

samt i västra delen ett litet rum med tunnhvalf,

kalladt »hvalfvet» med flera nischer med järn-

dörrar i väggarna, möjligen den gamla borgens

»brefkammare», där viktiga dokument och dylikt

förvarades.

Hufvudvåningen är belägen en trappa upp.

— I rapphuset och den öfre hallen prydas af

ett stort antal gravyrer och dylikt erinrande

om Knutstorps mest bekante ägare, Tyko Brahe,

den berömde astronomen. På inre väggen sitter

bland annat ett stort epitafium, härstammande,

från Kågeröds kyrka, i karaktäristisk Kristian

IV:s-stil med kolonner, listverk, krön och orna-

ment af trä i rika färger, omslutande en midt-

målning, framställande herr Otto Brahe och hans

familj knäböjande vid korsets fot. Bland de

bakom fadern knäböjande sönerna märkes äfven
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den berömde Tyko Brahe. — I väggpanelen i lets början härstammande (svensk) efterbildning
detta rum äro infällda ett antal hällar af gjut- af de redan under i6oo-talet till Europa impor-

^
r

, ..

terade kinesiska lackerade skåpen; från ungefär-

samma tid härrör en spegel med ram och

krön dekore-

och

gamla jarnu

ornament

nar.

i relief, här-jarn med figurer

stammande från

Från hallen

inträder man
till vänster i

matsalen, ett

stort kvadra-

tiskt rum i slot-

tets s}'döstra

hörn med fön-

ster åt både sö-

der och öster,

inredd på
i88o-talet

med g)'llcnlä-

dcr och en h()g

panel. IMand

möblerna mär-

kas här ett stort

skåp af 1600-

talstyp och på
panelhyllan

och flerstädes

i rummet är

up[jställd en

vacker samling kinesiskt porslin och gamla sven-

ska fajanser. — .Södra delen af byggnaden upp-

tages i midten af en stor långsträckt salong med
tre fönster mot söder; vid det mellersta af dessa

befinner sig det förut omtalade karnapet. Fönster-

väggen har i behåll en dekoration från 1800-talets

förra del med
ett par viigg-

fasta speglar

i empircstil,

men för (ifrigt

är rummets
fasta inred-

ning liksom

större delen af

möblemanget
modern, från

I 800-talets se-

nare tlel. i\t-

skilliga äldre

föremål af in-

tresse finnas

äfven, hvari-

bland må näm-
nas ett större

kabinettskåp,

sannolikt en

från 1 700-ta-

ligen

rade med or-

nament af för-

gylldt bly, er-

inrande om de

speglar, som
bl. a. tillver-

kades på den

Prechtska

verkstaden i

Stockholm. I

rummet finnes

för öfrigt en

stor mängd
smärre före-

mål och pre-

tiosa: en sam-

ling slipade

glaspokaler,en

antik romersk

glasbägare, ut-

Matsaleii. ' märkt väl be-

varad, funnen

i Reflinge mosse, fajans- och porslinspjäser, en

ståtlig nautiluspokal, tyskt arbete från 1 600-talet

samt ett präktigt ovalt silfverfat med drifven

ornering förfärdigadt omkring år 1 700 af Ny-
köpingsguldsmeden Henning Petri o. s. v. —
Väggarna prydas af en till ett 20-tal uppgående

samling por-

trätt af med-

lemmar af ät-

ten Wachtmei-

ster, den nu-

varande äga-

rens förfäder.

Främst mär-

kas här tvänne

knästycken i

naturlig stor-

lek, framstäl-

lande ättens

mest frejda-

de medlem,

grundlägga-

ren af Karls-

krona örlogs-

hamn, gene-

ralamiralen

ofrefve Hans
Wachtmeister
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af Johannislius (j 1714) och

hans fru Sofia Lovisa von Asche-

berg (t 1720) båda signerade:

»J. H. Wedekind pinxit å Carls-

crona i 7 1 1 », repUker af dessa

porträtt finnas på Johannishus

i Blekinge. Vidare finnas här

porträtt af Hans Wachtmeisters

bror, den tappre kavallerigene-

ralen Blechert Wachtmeister (f

1 701) och hans fru Barbara

Kristina Wulfrath (f 1726); af

grefve Hans' son amiralen Carl

Hans Wachtmeister (I 1736)

och hans båda fruar Ulrika

Magdalena Stenbock (f 171 5)

och Dorothea von Metsch (|

1753) samt dennes son majoren

o^refve F. G. H. C. Wachtmeister

(-j- 1792) och hans fru Hilda

Birgitta TroUe (f 1 808), hvilka

som ofvan nämndes år i 7 7 1 in-

köpte gården. Släktporträttens

rad fullbordas vidare genom
bilder af de nyssnämndas son Gustaf Wacht-

meister ("j" 1826) och hans fru Henrietta Elisa-

beth Falkenberg (f 1858) samt deras son den

förut nämnde grefve Claes A. Wachtmeister (|

1873) och hans gemål Amalia Regina Wrangel

(f 1876) den nuvarande ägarens farföräldrar. —
Bland öfriga taflor må nämnas en liten karak-

täristisk Hilleström: Kvinna som matar höns.

Hörnrummet väster om salongen är säng-

kammare och i västra

flygeln ligga innanför

hvarandra en räcka

smärre rum. Den östra

flygeln, som undergått

en genomgripande om-
daning och till hvilken

en särskild ingång fin-

nes från borggården in-

nehåller i bottenvånin-

gen gästrum och en

trappa upp i direkt för-

bindelse med den förut

omtalade matsalen gref-

ve Gösta Wachtmeisters

privatvåning.

Hvälfda källare fin-

nas endast under den
östra längan, med ny-

Nautiluspokal, tyskt arbete från 1600-talet.

Drifvct silfvcrfat, svenskt arbete omkring 1700.

upptagen nedgång från norr;

den ursprungliga ingången var

från borggården. I källrarna un-

der den södra längan hvilar

taket på väldiga ekbjälkar. —
Såsom bl. a. framgår af den

Burman-Fischerska afbildnin-

gen hade den nuvarande huf-

vudbyggnaden ursprungligen

tre våningar. Huruvida den öf-

versta våningen varit indelad i

rum med väktargång utåt eller

endast innehållit ett enda stort

loft kan nu ej afgöras. Båda
alternativen äro möjliga och

säkert är att den gamla borgens

försvarsmedel i hufvudsak haft

sin plats här uppe. Numera
bildar denna våning en stor af

det branta taket täckt vind, i

hvars murar endast de förut

nämnda sneda skyttegluggarna

erinra om forna krigiska tider.

Några spår af de af Gill-

berg och flera författare efter honom omtalade

två hörntornen kunna icke upptäckas. Dylika

torn skulle visserligen väl hört ihop med en

borganläggning af den art som Knutstorp en

gång var, men hade de funnits, hade säkerligen

fortifikationskaptenen Gerhard Burman icke un-

derlåtit att medtaga dem på sin flera gånger

omtalade afbildning, så mycket mer som det

just var fästningsanordningarna på de gamla
Skånegårdarna som in-

tresserade honom och

som gjorde att han öf-

ver hufvud företog sig

att rita af dem.

Knutstorps slott lig-

ger på en punkt där

trenne härads gränser

sammanstöta, nämligen

Luggude, Onsjö och

Rönnebergaoch till god-

set höra också gårdar

belägna inom dessa tre

härad i Kågeröd,Svalöfs,

Konga och Torrlösa

socknar, tillsammans ut-

görande omkring 4,800

hektar, taxerade till i

rundt tal 1,900,000 kr.
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ROSENDAL
KROPPS SOCKEN, LUGGUDE HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Bland de i närheten af Helsingborg belägna

herresätena träffa vi Kosendal, intressant

och tilldragande genom sin historia, na-

turskönheten i sin närmaste omgifning, men fram-

för allt genom sin nobla, förunderligt vill be-

varade arkitektur.

1 det hänseendet

utgör Rosendal en

af Skånes allra

märkligaste går-

dar. Huru många
stf)lta vittnesbörd

om den skånska re-

nässansarkitektu-

rens kvalitet och

inneboende lifs-

kraft ha ej sk()f-

lats — utom af

krigen — blott

och bart af en

nyare tidsanda och

begäret att b}-gga

på cn gång be- Friherre Carl Wilhelm Bennet

kvämare och pom-
p()sare än fäderna,

hvilket då ofta medf(')rt en onödig lillintetgörelse

af hela det gamla minnesmärket.

Göra vi i dag ett besök å den nyssnämnda

gården med det poetiska namnet, öfverraskas vi

af ett byggnadsverk med härliga detaljer och

af en förnäm och målerisk totalverkan. Annu

omges gården af de gamla breda kanalerna,

ehuru betydligt mer begränsade än fordom.

Men dessa omsluta ej endast hufvudbyggnaden,

utan hela den ursprungliga gården med stall

och ladugårdar m. m. Redan på i6oo-talet

började man dock bygga uthus äfven på andra

sidan om den östra

kanalen. Där förde

då en vindbrygga

öfver till infarts-

j)orten. Nu går

den stora inkörs-

vägen midt emot

borgen genom den

afbrutna södra ut-

huslängan, ehuru-

väl den östra för-

bindelsen, som nu

går öfver en sten-

brygga, ännu fin-

nes kvar. Inkom-

na på gården, om-

g-es vi af byggna-

der på alla sidor,

bildande ett en-

da stort komplex.

Rakt framför oss presenterar sig den egendiga

slottsbyggnaden, af fogstruket tegel och af ett

tämligen måtUigt omfång, med vinkelrätt fram-

springande flyglar, branta tegeltäckta tak och

spirkrönta torn. Byggnaderna äro en våning

höga. Från hufvudpartiets tak framskjuta ett par

spetsigt sluttande takkupor, homejor, men hvarken

Friherrinnan Wilhelmina Bennet

född Bennet.
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Rosendal enligt Burman-Fischer.

de eller någon af husets gaflar visa de svängda

profiler och den utsmyckning af sandstenslister,

som en gång här funnits, och som vi ju äf-

ven vänta oss på en monumentalare byggnad
från Kristian IV:s dagar. Samtliga tak och tak-

kupor äro nedtill något insvängda. I vinklarne

mellan hufvudbyggnad och flyglar resa sig tvenne

smärta torn, det västra åttkantigt och prvdt med

en svängd kupol och en elegant spira öfver en

lanternin, allt kopparklädt, det östra, visande

framtill tre sidor af en åttkant samt slutande i

en liten, ganska platt kupolbetäckning af trä

med en stor rund knopp. Ingångar äga båda

tornen. Endast det västra är ursprungligt. Sedan

i6oo-talets början visar dess vackra kopparspira

mot skyn. Från den åttasidiga, klocklikt sväng-

Gårdsplanen åt söder med vagnshuslängorna.
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Nordöstra sidan af fidräsplancii.

du kupolen skjuta ut små fönsterkujjor, som flvi^eln. I lanlerninen hilnger en kloeka, som
äfven ha kupolHknande tak med spiror. Upp står i förbindelse med ett urverk. r3enna torn-

i tornet för en spiraltrappa. Trappstegen, så si)ira med sin fina profilering och sina ädla

när som på de ()fvorsta, äro af sandsten. De ne- proportioner har få motsvarigheter å de beva-

dersta ha genom ncHning näsian urhålkats, men rade skånska renässansborgarna. \'i kunna er-

()fver dem går sedan årliuntlradcn en \;ig in i inra om den ber()nKla spiran å Widtsköfle. Lik-



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Hufrudportalen

som denna är den ett intressant och dyrbart

minne af den senare renässansens konst i Skåne.

Det andra, betydligt mindre tornet stammar från

år 1756. Då uppstod äfven den östra flygeln.

Denna hölls dock i samma stil som den västra.

Man får hålla dåvarande ägaren, friherre J. W.
Bennet, räkning för, att han ej lät omstöpa det

hela i sin tids smak. Nu är det egentligen vissa

smärre drag, som påminna oss om, att vi stå

framför ett verk från en senare tid, t. ex. de

ovala fönstren å tornet, saknaden af de borgens

äldre delar så förträffligt dekorerande ankarjärnen,

den klumpiga tornafslutningen etc. På den åt

ladugården vettande östra sidan har den östra

flygeln en rad med takfönster.

A hufvudbyggnadens midt ligger den rikt

utsmyckade hufvudportalen. Den har nog ej

ursprungligen legat där. A Burmans teckning

från 1680 har byggnaden två portaler, en under
hvardera takkupan. A murarna synas också ännu
spår af en dylik anordning. Emellertid är por-

taldekorationen, pilastrarna med sina joniska ka-

pitäl, frisen med sina kartuscher, den kraftigt

utböjda gesimsen, en sammansättning af 1600-

talsdelar. Ofvan dörrkrönet ha två nischer ur-

hålkats i muren, och i dem ett par sköldhållan-

de sandstenslejon anbragts. Här läsa vi slutli-

gen de namn och data, som i borgens bygg-
nadshistoria äro af vikt. Mellan de båda lejonen

sitter en inskriftstafla, som ger oss följande upp-
lysningar: 7M^a Hus, Uppbyo^gt af Anders
Bille 161^, Föruyadt af Jacob Wilhelm Beimef,
bli/ve Lyckans, Ärans, Dygdens ocli Bennetars
Boning i Evärdeliga tider. På ett par mindre
taflor i själfva dörromfattningen läser man /.

W. Bennet och M. L Barnekoiv samt årtalet

Det är året för tillbyggnaden och por-

talens tillkomst. A de båda lejonens sköldar

ser man det Bennetska och det Barnekowska

vapnet. Till sist berättar en ytterligare inskrip-

tion om ännu en restaurering. Ofver dör-

ren står nämligen: Ar 1808 blef Rosendal för-

bättradt af IV. R. Bennet och E. W. v. Ötter.

Den äldsta inskriften finna vi dock ej på denna

plats. Emellertid ha vi här fått veta, när och

af hvilken Rosendal byggdes. Anders Billes

historia och gårdens uppkomst skola vi strax

nedan beröra. Men dessförinnan en blick på
de byggnader, som sluta sig till borgen.

Omedelbart väster om densamma ligger en liten

köksgård af en högst målerisk karaktär. Gården
bildas af den västra flygeln, som upptages af

bakstuga och brygghus m. m., samt två hvit-

rappade hus med branta tegeltak, det ena högre

än det andra. Här träffas kök, visthus, tjänar-

bostäder. Den norra byggningen, som rymmer
folkstugan, sluter ej omedelbart till västra fly-

geln, utan en liten tillbyggnad förmedlar för-

bindelsen. Vända vi oss från detta så pittoreska

parti till den stora yttre gården, så sträcker den

sig betydligt utom själfva borgen, omfattande

i väster, söder och öster logar, stall, vagnshus,

ridhus. I den gamla inkörseln i öster hänga

ännu de solida järnbeslagna ekportarna kvar på

Gamla inkörsportcn i östra längan.
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den I Jllaj

Iler Anders

På andra

rostiga gångjärn, och öfver porten at kanalsidan

sitter den snirkelprydda inskrifttaflan under fly-

gelns tandfris ännu i dag, liksom för snart tre-

hundra år sedan. Inskriptionen — på niidten

afbruten af Bille-vapnet — lyder: Anno i6i^

blej Rosendal! beoynf ai bogois a/J
Bdle. -

sidan om de nu delvis igenvuxna

kanalerna ligga åt öster ladugårdarne, åt väster

och norr trädgårdarne med sina stora härliga

rosenkvarter, som icke jäfva gårdens namn.
Norr om trädgården vidtager parken. Ktt hi-

storiskt och arkeologiskt intresse har det nord-

ost om gården i trädgården belägna stenhus,

som är Rosendals äldsta manbyggnad. Det
är angifvet å Burmans teckning som en två-

våningsbyggnad, sträckande sig i norr och

söder och försedt med tinnade gaflar. Det har

synbarligen förändrats åtskilligt under tidernas

lopp. Nu se vi det som en putsad tegelbygg-

nad med två våningar öfver en källarvåning.

I gaflarna är korsvirke, l^önstren äro små och

fyrkantiga, men äro ej de ursprungliga. Dessa

ha varit rundl)ågiga. At väster har i nyare tid

en stor port upptagits, l^n äldre ingång ofvan

en barriärförsedd trappa finnes dock ännu be-

varad å södra gafveln, och å den norra träffa

vi en liten låg rundbågig ingång, som äfven

gör ett ursprungligt intryck. Ankarjärncn äro

Gamla stenhuset.

af samma slag som dem vi träffa å borgen.

Huset hiirrcu- antagligen från i 500-talets senåre

hälft.

Här bodde Anders Bille, då han ledde bor-

gens uppbyggande. Den gängse traditionen,

som fört till eftervärlden en föga korrekt före-

ställning om Bille som en tyrannisk bondplågare

och rå vällusting, anger den som boning för

Rosendals gård från noråräst med folkstiigan.
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hans älskarinnor. Den uppgiften kan dock ha

någon grund för sig, i det att det troHgen var

här som hans barns moder, den ofrälse Karen

Henriksdotter, bodde. Efter Billes död blefvo

dock barnen — en son och en dotter — som

äkta erkända och adlade. Men det skedde först

1679. Från sonen Sten Andersen Bille här-

stammar ett par af de ännu lefvande grenarne

af ätten.

Då Anders Bille byggde Rosendal, innehade

han Helsingborgs och Herrisvads län. Han
hade då nyligen tagit en ärofull del i Kalmar-

kriget, som slutade i den för Sverige mindre

hedersamma freden i Knäröd. I kriget blef

hans uppgift hufvudsakligen att vakta Smålands-

gränsen. Af hans batalj bedrifter känner man
visserligen endast Vittsjöaffären, i hvilken den

unge konung Gustaf Adolf var nära att falla i

danskarnes händer, men den kan ju vara god

nog. Han blef 161 6 riddare och riksråd och

utvecklade dels i statsmannavärf, dels som ad-

ministratör i angelägenheter, som rörde hans

län, Skåne eller riket, en rik och dugande verk-

samhet. Han afled 1633.

Rosendals gård och gods äro helt och hållet en

skapelse af Anders Bille. För dess skull sålde han

sin fädernegård Råbelöf, och genom köp och byten

från olika håll bildades den nya egendomen. I

gårdens arkiv förvaras ännu en mängd pergament-

bref, som låta oss följa tillkomsten. Valet af trakten

berodde väl på hans önskan att vara i närheten

af Helsingborg, och hvad gårdsnamnet angår

har jag sett den förmodan framkastad, att det

valdes för att vara en erinring om hans 1617
aflidna trolofvade Anna Rosenkrands. Den tid

var nu förbi, då borgarna byggdes som mer
eller mindre tunga, massiva fästen med höga,

i hvarandra inbyggda längor omkring en sluten

borggård. Samtidigt med, att man fann denna

fästningskaraktär föga betryggande, började man
nu få smak på ljusa, luftiga boningar, sirade

med konstnärliga detaljer. Mönstren fick man,

som vi veta, från Holland. Rosendal blef alltså

ett landtslott, där den estetiska karaktären fick

afgjord öfvervikt. Här finnas inga framsprin-

gande torn med hotfulla skottgluggar, murarna
äro dock af ganska respektabel tjocklek. Icke

desto mindre har det visat sig, att Bille ej läm-

nade försvarssynpunkten alldeles ur sikte. Går-

den omgafs af breda, djupa vattengrafvar, innan-

för hvilka äfven stall och ladugårdar fingo plats.

Men ej nog därmed. Med stor möda och konst

danade han af i omnejden befintliga vattendrag

och vattensamlingar ett helt system, förbundet

genom underjordiska ledningar. Genom fördäm-

ningar kunde den omgifvande trakten bringas

under vatten. Man har kunnat konstatera, att i

händelse af fara ett vattenbälte af 3,000 alnars

bredd var möjligt att draga omkring borgen.

Utom på den västra sidan, där vattnet skulle

nått fram till trädgården, låg borgen på ett af-

stånd af cirka 500— 1,000 alnar från detta bälte.

För en del år sedan påträffades flera af urhål-

kade trädstammar gjorda rännor, som utgjorde

den nämnda underjordiska förbindelsen. Under
vanliga förhållanden tjänade de många dam-
marna som en säkerligen mycket nyttig fiskpark.

Någon anledning att sätta sin försvarsplan i

verket fick, så vidt vi veta, aldrig Bille. Den
var, som vi förstå, uppkommen ej minst med
tanke på det alltmer långskjutande artilleriet*

Men det kan nu vara tid att göra en, om
ock flyktig bekantskap med borgens inre. Vi

omnämna då allra först de mäktiga källarhvalfven.

Direkt från gården komma vi ner i tvenne stora

källarrum, öfvertäckta med solida korshvalf. Golf-

vet består af på kant lagdt holländskt tegel och

är, liksom hvalfven, ännu i det ypperligaste skick.

Här nere upptäcka vi äfven en brunn. I det

inre rummet, till hvilket en särskild nedgång
fordom fört från gården, skall enligt sagan An-
ders Bille gömt en skatt. Ja, t. o. m. stället

utpekas: det andra hörnet mot gårdsidan. En
man som Bille, som folkfantasien fått sä mycket

* Flera af dessa uppgifter ha liämlats ur Meidcll, Bille-Aettens

Historie. Del If. Kbhvn 1893.

Eilles säng, träskulptur, fragment.
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att syssla med, måste naturligtvis i sin hårda
girighet gömt en skatt. Det hör också till sa-

ken, att hans osälla ande ännu spökar på gården
eller åtminstone förr gjorde regelbundna visiter.

Dessa stodo i

samband med
hans praktfulla

eksäng, hvars de-

lar ännu bevaras.

Vi träffa dem
uppe i ett vinds-

rum.

Nu vandra vi

den nötta vindel-

trappan i tornet

upp till vinden.

Den öfversta de-

len af den gamla
trappan har an-

vändts för en

trappa i det an-

dra, senare tor-

net. På vinden

beundra vi den

öfverdådigt soli-

da takkonstruktionen, som orubbligt trotsat århun-

dradens stormar. Af Billes säng visar fotsidan

med tillhörande sängstolpar verkligen mästerliga

bildsniderier. A den förra återges Evas skapelse

samt däromkring Rättvisan, Styrkan och Mild-

heten. På stolparna äro som frifigurer utskurna

Adam och Eva, stödda mot träd, hvilkas löfverk

sträcker sig ut öfver deras hufvuden. I iippel-

trädets löf varsna vi Paradisets orm. Nedanför

dessa gestalter sitta grinande lejon, inneslutna

inom galler. Skulpturerna hafva ett högt konst-

värde. Blott en blick på Adam och l'!va up[jen-

barar, hvad mästaren i figurkonst mäktade. I Ivern

han var, veta vi ännu icke, kanske en neder-

ländare eller också en tysk eller dansk, som
stått under nederländskt inflytande. Tillsammans

med resterna af säno^cn förvaras ett gammalt
läktarskrank från Kropps kyrka. Dessa reliefer

återge scener ur gamla och nya testamentet,

och som stödfigurer tjänstgöra apostlarna. En
jämförelse med dessa och nyssnämnda säng-

skulpturer lägger genast i dagen, att mästaren

måste vara en och densamma.*

Billes utseende är oss välbekant. Det är ingen

öfverdrift att säga, att det intressantaste porträttet

på Rosendal just är Anders Billes. Det har

sin plats i den s. k. Billesalen, förr matsal, nu

hvardagssalong, till hvilken man kommer direkt

från förstugan innanför hufvudingången.

• DeUa påpekas rcilan af Ljunggren i »Skånska lienegårdai
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garna i salen visa oss en empiredekorering i

stuck, med i doriska triglyfer slutande pilastrar.

Den öppna spiseln från 1 600-talet är öfverklädd
med gips, hvari framträder en rik ornamentik,

korintiska pila-

strar och det af

en vildman håll-

na Bille-vapnet

högst upp. I spi-

selns öfverdel är

insatt Billes por-

trätt. Framför
detta bör man
stanna med beun-

dran. Det fram-

ställerhonom vid

36 års ålder samt
målades 1 6 1 6.

Både det ena och

det andra står

också angifvet på
porträttet. Vi se

honom
hans

år, med

alltså

Billcsalcn med Billes porträtt.

röd-

brunt hår och skägg. Ur de bruna ögonen
lyser en klok och fast blick, men något ve-

modigt lig,^er äfven i detta ansiktsuttryck, som
sannerligen ej bestyrker traditionen om hans

hårdhet och grymhet. Afven i färgen verkar

porträttet kraftigt och harmoniskt och är natur-

ligtvis, som ock traditionellt uppges, af holländskt

ursprung. Den målare man velat sätta i samband
med bilden, är Karl van jl/ander d. ä., far till

Kristian I\':s bekante hofmålare. Den äldre van

Mander känner man nästan endast genom hi-

storiska underrättelser. Det var han som ut-

förde kartongerna till de väfda tapeter med
skildringar ur Kristian IV:s krig m. m. som
smyckade det forna Fredriksborg. Ar 161

6

skall han af kungen skickats öfver till Skåne

för att med tillhjälp af Anders Bille studera

platsen för träffningen vid Vittsjö. Då vårt por-

trätt bär årtalet 1616, är det ju sannolikt, att

han samtidigt utförde detta vackra konterfej af

hjälten i den lilla sammandrabbningen.

Då på Rosendal minnet af denne märklige man

ännu så lefvande träder emot oss, ej minst tack

vare många generationers pietet mot hans ännu

bevarade verk, ha vi ej här kunnat undgå att

litet utförligt yttra oss om honom. —
Men det är äfven naturligt, att minnen af

den Bennetska ätten, som redan under 1 700-

talets första hälft tillträdde Rosendal, och som

ännu icke jäfvat den anförda portalinskriptionen,

\ag-
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Generalen och Landshöfdingen Friherre Wilhelm Bennei.

Oljemålning af David von Krafft.

här böra finnas kvar. I den stora salongen

möta vi således ett stort porträtt, ätergifvande

generalen och landshöfdingen friherre Wilhelm

Bennet, en af Karl XII:s dugande officerare

och särskildt af Magnus Stenbock högt upp-

skattad. I slaget vid Helsingborg deltog han

med stor berömmelse. Porträttet är måladt af

Karl XII:s hofmålare, David von Kraf/f, af hvil-

ken, som bekant, på Drottningholm samlats åt-

skilliga porträtt af kung Karls generaler. På
ett malteserkors — den Bennetska vapenbilden

— nedtill på ramen läsa vi följande upplysnings-

rika inskription: W. Bennei intog år iyo6 fäst-

ningen Nencivitz, der 2,000 ryssar dels ble/vo

nedergjorda, dels tillfångatagna. Sjelf nedJiugg han

med egen hand ryske koninicndanteii derstädes

Michael Losche/sky , Jivarvid han själf blef bles-

serad i vänstra sidan af denna hila, som först

efter hans död blef uttagen. Kulan är fastsatt i

korsets midt.

I salongen finner man ock general Bannets

svärmoder, den berömda grefvinnan Ascheberg,

hvilken genom Rosendal kom i Bennetska släk-

tens ägo, likaså hennes fader, fältmarskalken

Ascheberg, i ett mycket godt porträtt af okänd
konstnär. Kan det möjligen vara Ehrenstrahl

under dennes tidigare period (1660-talet)? Af
värdefullare äldre möbler i Bille-salen och sa

longen må nämnas ett par i den förra upp

.

ställda skåp, det ena ett tyskt ekskåp från 1600-

talet med i två etager fördelad fasad, båda med
vridna kolonner, i den nedre i jonisk stil, i den

öfre i korintisk, det andra från 1770- eller 80-

talet, i valnöt, med joniska pilastrar samt skulp-

terade draperier å dörrarne och å frisen. Till

detta senare skåps konstvärde kommer äfven ett

sällsynthetsvärde, som gör det ej mindre dyr-

bart. I salongen är den förnämsta möbeln i sen-

empire, närmare bestämdt i mahogny med guld-

bronsornamentik. A soffan utgöras sidostyckena

af två förgyllda svanor med sänkta hufvuden.

Divansbordet med uppfällbara skifvor uppbäres

af en förgylld kolonn. Salongen smyckas för

öfrigt af spegelbord i tidig empire, af bord och

byråar i rokoko, t. ex. en stilfull byrå med in-

läggningar af eleganta blomrankor. Men dröja

vi ej i detta vackra rum, som upplyses af fön-

stren å två sidor, komma vi in i den nya mat-

salen, där bl. a. ett stilfullt i 700-talsskåp väcker

vårt intresse, därifrån in i hörnrummet åt väster,

kabinettet kalladt, hvars väggar äro klädda med
tapeter från 1 808, visande ett originelt mönster

Valnötsskåp i Billesalen (omkring 1780).
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Byrå i rokoko med inläjj^gningar.

Porträtt af Fältmarskalken Aschchcrg.

af utdruL^na påfåg^elsfjädrar, ett mönster som vcv-

tikalt u[)prei)a.s å rummets väjj^y;-ar. Hvacl man
kanske mest förvånar sii,^ öfver, är, att tapeter-

nas färcTer så underbart vill bibehållit sis;-.

Soffa i scncmpirc i salongen.

I västra flygeln ligger ett stort rum, lilla salen,

som var den numer aflidne baron Bennets skrif-

rum. Det är ett ovanligt vackert rum, upplyst
af fönster från två håll, möbleradt i senempire
och med en gammal väggdekorering af i gult

målade pannåer, omgifna af bruna ramar, medan
dörr- och fönsteromfattningarna äro i hvitt. I

dörröfverstyckena äro insatta målningar. Om
äfven färgerna äro andra än fordom, stammar
dock hela denna fasta inredning från i 700-talets

midt, ja, är väl i det närmaste lika gammal som
hela flygeln, hvilken ju kom till i 756. Här äro ett

flertal Bennetska släktporträtt från det 1 8:de år-

hundradet upphängda, t. ex. porträtt af öfverste

Jakob Wilhelm Bennet, hans friherrinna samt
söner. Sitt gifna intresse har det stora konst-

närligt goda porträttet af Karl XII, hvilket kun-

gen själf förärade general Bennet. Det är må-
ladt af David von Krafft och är af den s. k.

I .unda-t)'pen af år i 7 1 7. Till Krafft går an-

tagligen äfven konterfejet af general Meijerfelt,

general Bennets svåger, tillbaka.

Salen omges af smärre rum. I ett af dem
träffa vi ett arkivskåp, som förr i världen tjänade

som bränvinsskåp. På dörrens innersidor står

med krita angifvet åtgången f()r olika år. —
Återstå till sist några uppgifter om Rosen-

dals ägare efter Anders Billes dagar. När denne

afled 1633, ärfdes han af sin bror Clajts Billc

till Wanås. Sonen Sten kunde naturligtvis ej

komma i fråga som laglig arfvinge till ett adligt

jordagods. Claus Bille lefde ännu 1646. Ankan,

Increborjr Parsberg, öfverlefde honom. De hade

två döttrar, af hvilka den yngre, Rcoitza, blef

gift med Staldcr Kaas. Till dessa gick Rosen-

dal. \'id Regitzas död 1672 ärfdes gården

Kabinettet med påfågelstapeten-
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Lilla^salen i västra flygeln med Carl XII:s porträtt af David von Krafft.

äfven af hennes syster Elisabeths arfvingar.

Denna hade varit gift med Hans Barnekow till

Widtsköfle. Sonen Christian Barnekow var död,

men dennes hustru Bri/a Schecl utlöste med-

arfvingarna och lämnade gården åt sin son Kjell

Christoffer Barnckoiv. Denne, som dog som
öfverste 1 700 i Kalmar, var gift med fältmar-

skalken Aschebergs dotter Margareta, hvilken,

som bekant, blef en af Skånes största egendoms-

ägare. Det var genom gifte med den rika gref-

vinnan Aschebergs dotter Magdalena Eleonora

Jyarnckotv generalen och öfverkommendanten fri-

herre Wilhelm Bennct kom i besittning af så

väl Rosendal som Ellinge. Han skref sig fri-

herre till Bälteberga och Hvideröra, herre till

Rosendal, Ellinge och Brynneslöf. Hans far

var majoren James Bennet, som 1675 naturali-

serades och introducerades som svensk adels-

man. Efter Wilhelm Bennets död (i 740) öfver-

gick Rosendal till sonen, sedermera öfversten

friherre Jakob Wilhelm Bennet, som dock till-

trädde gården först 1757 efter moderns år 1755
inträffade död. Hans tillbyggnader vid Rosen-
dal ha vi redan omnämnt. Under hans tid

enskiftades godset, hvars jordbruk han förstod

bringa i det bästa skick. Han dog 1792, och

gården ärfdes af hans äldste son med Marga-

reta Lovisa Barnekow, baron Wilhelm Rutger

Bennet, efter hvars död (18 15) hans änka fri-

herrinnan Wilhelmina von Otter förvaltade Ro-

sendal. De många barnen i detta äktenskap

öfvertogo sedan gemensamt egendomen, som
dock slutligen efter många utlösningar och styck-

ningar öfvergick till majoren friherre Adolf Her-

man Bennet och därpå till den år 19 10 aflidne

baron Carl Wilhelm Bennet, gift med sin kusin

friherrinnan Wilhelmina Bennet, dotter till nyss-

nämnde baron Adolf Herman. Ankefriherrinnan

Bennet och barnen äga alltså numera Rosendal.

Rosendals areal uppgår i våra dagar till 2,400

tunnland, däraf löfskog (ek och björk) till cirka

1 50 tunnland. Taxeringsvärdet är enligt för

1910 lämnad uppgift 916,000 kronor. Af de

större arrendegårdarne må upptagas Lydinge

(500 tunnland), Lydeslund (i 50 tunnland), Ljung-

berga (170 tunnland). Egendomen förvaltas för

moderns och samtliga syskons räkning af fri-

herre Henrik Bennet.
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SVANEHOLM
SKURUPS SOCKEN, VEMMENHÖGS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

På
en holme i den vackra skogskransade

Svansjön byggde en gång för länge, länge

sedan en riddare en fast borg som han

kallade Svaneholm. Sjön hade fått sitt namn
efter de mänga hvita svanor, som där höUo till

och gåfvo lif och

ökad fägring åt

den stilla vatten-

spegeln. Höga, all-

varsamma reste sig-

borgens röda mu-
rar omkring den

slutna gården, bju-

dande ett värn mot
fienden, som i

skydd af de stora

skogarne ville smy-

ga sig fram till

oväntadt angrepp.

Murarne, de branta

taken, de tinnade

gaflarne med sina

hvita nischer speg-

lade sig i insjöns

vatten, krusadt af

någon vindil eller af svanornas stolt framgli-

dande skara.

Men knappt hade riddaren sett sin borg, som
han drömde som ett släktens hem och bålverk

i långliga tider, i det närmaste fullbordad, förr

än sjukdom och död drabbade honom, och han

begrofs i domen i den berömda biskopsstaden

med de oräkneliga kyrkorna och klostren. Där
minner hans grafsten ännu om hans byggnads-

verk. Tider kommo, och tider svunno. Nya släk-

ten drogo in och ut i det gamla medeltidsslot-

tet. Krigets stor-

mar rasade om-
kring det. Senare

åldrars byggnads-

ifver ha rört vid

dess mäktioa mu-o
rar. Och nejden är

ej mer som förr.

Ek- och boksko-

garna ha dragit sig

undan för bördiga

Idoga

Grefvinnnan Eva Ehrensvärd

född Hallenborg.

Ryttmästaren

Grefve Augustin Ehrensvärd

sädesfält.

samhällen ha vuxit

upp. Den moderna
industrien har äf-

ven här satt fast

fot, och den nya

tidens förbindelse-

leder genomkorsa
nu riddarnes forna

jaktmarker. Men den ålderdomliga romantiska

borgen vid Svansjöns strand lefver ännu sitt af-

skilda lif, rufvande öfver sina minnen, ljusa eller

dunkelfärgade minnen från svunna århundraden

och längesedan döda generationer, till hvilkas stri-

der, segrar och nederlag den varit det tysta vittnet.
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KOJ .%rr Carlffii^hit' <iJ^iiiu/( ncrmu

Srancholin enliiit Biirman-Fiscitcr.

Byggherren, hvars graf finnes i Lunds dom-

kyrka, var riddaren Jlanri/zSparrc ixi d^n danska

Sparresläkten. lian var son af Jep lulcso)i till

Skurup, bland hvars barn man äfven finner den

näst siste af Lunds ärkebiskopar, Ake Sparre,

Skurup eller Skurdorp ärfdes af sonen Olof Jeps-

seii, som dog ogift, oeh från hvilkcn gården

öfvergick till den ofvannämnde brodern Mauritz,

hvilken blef riddare och riksråd och i likhet

med så många andra skånska adelsmän låg i

fejd med den mäktige ärkebiskopen Birger (lun-

narsson. Af konungen hade han i pant Lind-

holms och Laholms slott samt som län Beritz-

holm i Mirs hiirad. l^iulerncgården beslöt han,

helt visst med tanke på möjligheten af ett kraf-

tigare försvar, att flytta från dess gamla i)lats

till den f()rut omiiiimnda Svansjön. Af den

gamla gården vid Skuru[)s by sågs på 1 7 oo-

talet betydande ruiner, omgifna af en förfallen

graf. Annu ser man märke efter grafvarne, och

fynd af tegel, golfsten etc. ha ofta gjorts. Den

nya borgen anlades antagligen 1530. Ar 1527

hade Mauritz Sparre af konungen fått gåfvobref

på all den sten och timmer, som erhölls genom

nedrifningen af Beritzholm, hvilken konungen

befallt. Byggnadsmaterial saknades honom alltså

icke.

Den typ, som borgen kom att representera,

blef en i Skåne under 1500-talet mycket ut-

bredd. Fyra i hvarandra inbyggda lika höga

längor omge en nästan kvadratisk gård. De

runda, i kvadratens diagonal lagda försvarstornen

finner man likväl icke vid Svaneholm. A hvarje

sida framsprang emellertid en gafvel, så pass

mycket, att strykvärn skulle kunna beredas, hvar-

till kom, hvad viktigare var, å tvenne sidor fyr-

kantiga utbyggnader med, enligt Burmans teck-

ning af år 1680, till hufvudbyggnaden anslutande

tak samt likaledes åt söder den framspringande

portbyggnaden med gafvel samt med takås, som
nådde till borgens taklist. Enligt en annan källa

skulle emellertid utbyggnaderna haft platt tak.

Här saknades således ej de för ett effektivt för-

svar nödvändiga utsprången. Diagonaltornens

upi)gift hade endast öfverlämnats åt andra an-

ordningar. På gården ha stått två trapptorn,

som dock ej synas ä teckningen. Det enda —
enligt denna — dekorativa ä byggnaden är rund-

bågsfriserna samt de höga trappgaflarna med
sina aflånga hvitputsade nischer. Murarne ge-

nombrytas af tämligen små fyrkantiga fönster

samt öfverst af två rader skottgluggar, den ena

för längre gående skott, den andra och lägre

afsedd för bestrykning med projektiler på allra

niirmåste håll. På trenne sidor omges borgen af

sjön, på den fjärde af en bred kanal, öfver hvilken

vindbryggan för. På teckningen skjuter vidare

öster om borgen fram en smal landtunga, och

på andra sidan om denna ses fastlandet med
prydliga trädgårdsanläggningar i tidens stil Den

anmärkningen må dock göras, att Burman.s ter-

rängomgifningar ofta ej äro så absolut pålidiga.

Det är rätt intressant att med denna, som

bekant, i gravyr utgifna teckning* jämföra en

samtida kort beskrifning af borgen. I de af

ALartin Weibull** publicerade underrättelserna

om försvarsdugliga skånska borgar i general-

kvartermästaren Johan Hintzkes relation till

Karl XI af år 1676 finner man äfven några

värdefulla notiser om Svaneholm. Den två och

en half våning höga borgen, säges det, hade

2i/,_3 alnar tjocka murar af tegel m.ed fyU-

* I de s. k. Buiman-Fischerska Prospeklcrna.

** Hist. Tidskrift för Skåneland 1873.
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ning af naturlig sten, alltså s. k. skalmurar. Den
stora hvälfda porten hade dubbla med järnnaglar

tätt beslaena dörrar. Ofver densamma fram-

sprang ett fyrkantigt altantorn, en »Erker», hvari-

från husets framsida kunde med skott bestrykas.

(Detta är litet dunkelt uttryckt. Meningen är

väl, att porten låg i en utbyggnad med platt

tak). Dessutom voro två andra af husets sidor

för samma ändamål försedda med dylika altan-

torn. (Gaflar och vattentak skulle dessa utbygg-

nader 1676 alltså icke haft).

Borgens alla fönster kunde begagnas som
skottgluggar. Den hade hvälfda källare och en

vacker kyrka. (Hvar i borgen denna senare

låg, är obekant). Bryggan var lagd, där sjön

var smalast, och höll 135 fot i längd. Det var

ingen vindbrygga, men hela bron kunde med
lätthet rifvas upp. Framför borgen, på fastlan-

det, lågo stall och ladugårdar i en på tre sidor

kringbyggd gård. Denna låg högre än slottet,

så att en fiende därifrån kunde skjuta med ka-

noner och oroa med granater. Detta var dock

borgens enda anfallbara sida, då de kring sjön

belägna skogbevuxna höjderna lågo på betyd-

ligare afstånd.

Kändt är vidare, att Svaneholm verkligen fick

en svensk besättning, men utrymdes under som-

maren 1678 af fruktan för en öfverlägsen dansk

ströfkår. Ägaren, Axel Gyllenstierna, stod i svensk

krigstjänst. Han hade klagat för generalguvernö-

ren, naturligtvis utan gehör, öfver att besättningen

for våldsamt fram med hans gård, bröt upp
vindar och källare — ganska förklarligt under

de rådande omständigheterna — använde råg-

åkern som betesmark o. s. v. Efter den svenska

besättningens aftåg blef han tillfångatagen af

danskarne och förd till Landskrona, men miss-

tänktes starkt af det svenska partiet att alldeles

godvilligt följt med, då han på andra sidan

sundet hade både fästmö och anförvandter.

Den danska ätten Gyllenstierna hade sedan

början af 1 600-talet varit i besittning af Svane-

holm. Den tredje ägaren i ordningen med detta

namn var den nyssnämnde Axel Gyllenstierna.

Denne kom att spela en roll i slottets byggnads-

historia. Vid slutet af århundradet började han
nämligen en ombyggnad af detsamma, som vis-

serligen icke helt genomfördes, men i hvarje fall

förändrade byggnadens forna utseende. Menin-

gen synes ha varit att omforma den till ett ve-

ritabelt barockslott efter italienska principer, på-

bygga flyglarne till fem våningars höjd, afslu-

tande det hela med en kraftig taklist under ett

mer eller mindre platt tak, hvarofvan skorstenarne

skulle bilda ett slags balustrad. Gyllenstierna

hann emellertid endast ombygga den östra fly-

geln, nedrifva utbyggnaderna och trapptornen,

anordna nya trappor samt utföra en del inred-

ningar m. m.

Svaneholm i våra dagar skiljer sig därför åt-

skilligt från det forna. Redan på långt afstånd

varsnar man den väldiga östra flygeln, fem vå-

Slottet från sydväst-
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Slottet Jiaii sydost.

ningar hög, med stora fyrkantiga fönster, ord-

nade i tre grupper, samt med en lång rad skor-

stenar, som ge illusionen af en takbalustrad.

Det iir helt enkelt ett romerskt harockpalats,

som här i)lötsHgt tornar u[ip sig i den landtliga,

idylliska omgifningen. ]{tt saknas dock, något

mycket viisentligt, nämligen hvitputsningen. Gran-

ska vi det kolossala huset — det är 4 5 meter högt
— på närmare håll, finna vi, att den 4:de och 5:te

våningen tillsammans l)ilda ett enda stort loft,

som till på köpet inåt borggården bildar ett tak,

så att fh-geln därstädes blott är tre våningar

hög. Fullt inredda äro blott den i:sta och den
2:dra våningen samt delvis den 3:dje. Intressant är

Slottet frän nordost.
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den mäktigt utskjutande sandstensgesimsen med
sin barockprofil. Fönsteromfattningarna äro af

sandsten. Vi observera äfven till höger märken

efter den gamla trappgafveln å den ursprungliga

längan.

Den södra sidan, ingångssidan, visar oss nu-

mera dels gafveln af Gyllenstiernas byggnad, dels

den gamla flygeln, å hvilken rundbågsfrisen fin-

nes kvar. Märkena efter skottgluggarna synas

tydligt, likaså spåren efter portbyggnaden. Mot
sjön (åt väster) slutar nu denna flygel i en hög
gafvel med aflånga, hvitputsade nischer. Ehuru
dess tinnar borttagits, är den dock ett minne

från borgens äldre tider. Hela denna sida,

den västra, är för öfrigt ursprunglig. Afven

här följer rundbågsfrisen taklisten. Skottgluggar

äro kvar. Fönstren äro naturligtvis här som på
de andra sidorna förändrade. Den mot sjön

vettande norra sidan uppenbarar samma karaktär

som den västra. Den har en

framspringande gafvel, hvarå

tinnarna likväl försvunnit. Af
rundbågsfrisen finnes blott en

del i behåll. Af skottgluggar

upptäcka vi trenne samt mär-

ken efter andra, likaså spår

efter många små rundbågiga

fönster.

Men vi vända oss så till borg-

gården, som erbjuder många
gamla intressanta partier.

En järnhäll, troligen en del

af en gammaljärnkamin, prydd
med skulpturer från i 500-talet,

har uppsatts i portgången.

Gården gör ett i hög grad

ålderdomligt och pittoreskt in-

tryck,

A södra sidan har varit in-

gång till riddarsalen. Dörren
har ett stort hvitputsadt båg-

fält. Ofver porten sitta två

hvitputsade rundlar. I syd-

västra hörnet har legat ett

trapptorn, hvars grundmurar
påträffats vid gräfning. Genom
detsamma kom man äfven ner

till köket, som var ett stort

tunnhvälfdt rum. Äfven i mot-

svarande nordöstra hörnet har

funnits ett torn. Inifrån märker
man en här igenmurad dörr.

Under Axel Gyllenstiernas da-

gar eller närmast efter upp-
togos i östra och västra flyg-

larna nya ingångar. Stora breda trappuppgångar

(ej dubbeltrappor) föra nu upp i våningarna.

Barockens sträfvan efter vidrymdhet har alltså

äfven här tagit sig uttryck. Under ett par, tre

årtionden af det tidigare i 700-talet kallades den

Gyllenstiernska flygeln den »svenska sidan», den

västra flygeln åter den »danska», emedan Svane-

holm då ägdes och beboddes af ett svenskt

herrskap (Coyet) och ett danskt (Juel). Benämnin-
garna bibehöUo sig också länge efter deras tid.

I borgens inre har ett och annat bibehållit

sig af dess äldre inredning. Till det allra in-

tressantaste bör räknas en mindre del af ett

gammalt salstak i danska flygeln. Den nu i

olika rum uppdelade salen har varit täckt af ett

bjälktak, som blifvit klädt med gips. De smala

fälten mellan bjälkarna äro hvälfda. De gips-

omklädda bjälkarna själfva äro prydda med
knoppar och fruktknippen i stuck. I målning

Borggården. Södra sidan med porthvalfvet.

202



SVANEHOLM

Tak i säiigkaniiiiarcn i danska flygeln (nr 7 ä planen)

en dekorering af beslagsorna-uppträder vidare

inent med inflätade blommor och blad samt af

schvvungfulla rankor med frukter och blommor.
Den tid, frän h vilken denna värdefulla dekora-

tion f()rskrifver sig, synes vara från 1500-talets

slut eller 1600-talets b()rjan. Nilr f ivHenstiern-

ska familjen kom i besittning af borgen, blef

den sannolikt renoverad ej minst i afseende på
det inre. Från 1 600-talets slut och från 1 700-

talets b(")rjan finnas äf\en cn del dekorativa an-

ordningar kvar.

När en gång den nuvarande
ägaren bosätter sig pä Svane-

holm, lär slottet bli föremål

för en restaurering och om-
daning, som Hkväl ej kommer
att inkräkta på det yttres hi-

storiskt värdefulla karaktär.

Med anledning däraf nöja vi

oss med ofvanstående korta

antydningar om den intres-

santa borgen och dess bygg-
nadshistoria.

Redan ha vi haft giltig an-

ledning att omnämna ett par

af Svaneholms forna ägare,

nämligen de, som varit af be-

tydelse för den nuvarande bor-

gens historiska tillkomst. Den
herre till Skurup, som flyttade

sitt residens till Svansjön, var,

som vi veta, Maiiritz Sparre.

Då han 1534 afled, ärfdes han

af sina två barn Jakob Sparre

och Alina Sparre. Den fcirre gifte sig med
Clara Bille, systern åter med Mogens Gyllen-

stierna, och mellan dessa par delades borgen

och godset. I delningsdokumentet upptogs en-

ligt en gammal be'skrifning från 1700-talet*

nästan uteslutande skogar. De båda svågrarna

tillhörde de danska adelsmän, som hjälpte Gustaf

Vasa mot Nils Dacke. lifter sin första hustrus

* 1 "ii lM' A. I'.lir<'tisvärds ii^o.

Planskiss af Svancholnis slott i tr. upp.

A. Borggardfii. — B. Porthvnlfvet . — C. Trappa i x danska

Jlygfhty>. — V>. Den of Axel GyIlensliema uppförda ssvenska

flygelmi. - - K. 7'raf>/>a. — l. Enfreriim. — 2. Kiida förmaket. —
3. Salong. — 4. Förmak. — 5. Åabinett. — 6. Matsal.^ — 7.

'.Siingkan/mare. — 8. Korridor. Den öfriga delen af våningen

11pplagi r gdslrn ni

.

Stnckfris i salongen X^^' 3 ^ planen).
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Trappan i svenska flygeln (K å i)lancn).

död ingick Jakob Sparre ett nytt äktenskap med
Margareta Ugerup, hvilket blef barnlöst. I det

första hade han sonen och arftagaren Gabriel

Spar)-c, som efter faderns död 1573 fick hela

godset, i det denne kort före sin bortoåntr hade
tillbytt sig den »Gyllenstiernska» delen. Ga-
briel Sparre var befallningsman på Dalby och

dog 1601. Med honom utslocknade denna dan-

ska Sparre-släkt. Hans hustru Elisabeth Trolle

satt kvar på Svaneholm till sin död 161 i.

Gården gick sedan till Sparres moster, den
rika jungfru Ingeborg Biide, och efter hennes

död 160S tillföll den genom arf riksrådet Pred-

bjöni Gyllcnstienia till Vossberg, gick så till

dennes son Henrik, kunglig kommissarie på
Fyen, och efter honom till hans son Erik Hardcii-

berg Gyllenstierna, som var Svaneholms ägare, när

Skåne blef svenskt, och som i likhet med många
andra aflade tro- och huldhetsed tiU den nya
öfverheten. Efter hans död kom Svaneholm i

den förutnämnde Axel Gyllensticrnas händer.

Han var ryttmästare i svensk tjänst och lefde

ogift. Om hans ombyggnad af borgen heter

det i den omnämnda handskriften: »Han före-

tog sig att ändra byggnaden på Svaneholm
efter en plan, hvars blotta början intygar om

2

den höga smak, som gifvit honom ett så lysande

företräde för sin tids vederlikar». Denna re-

toriska komplimang gillar helt visst ej vår egen

tid. Men vi förstå den mycket väl. För den

s. k. »upplysningstiden» var ju ej blott den

medeltida konsten, utan äfven den nordiska i 500-

talskonsten det rena barbariet.

Efter Gyllensticrnas död 1705 tillföll gården

genom arf och testamente systersonen AxelJu-
li7is Covci (t I 719), efter denne hans omyndiga

barn Gustaf Julius, Maria Elisabeth och Eleo-

nora Vilhelmina. Deras mor, Hedvig Cronhielm

eifte om si«" med den bekante karolinen Axel

Ros, som under barnens minderårighet arren-

derade deras anpart. De fingo nämligen ej

hela godset. Gyllensticrnas syster fru Sofia Sehe-

sted väckte process och tillerkändes 1723 halfva

godset. Hon ärfdes af sin systerson ryttmästaren

i dansk tjänst Berndt Juel ("|" 1750). Det är

från denna tid, då de båda familjerna Coyet och

Juel bebodde Svaneholm, som benämningarna

den svenska och den danska sidan af borgen

uppstodo. Den Juelska parten såldes 1751
till friherre Gustaf Julius Coyet, son till ofvan-

nämnde Axel Julius. Egendomen var därmed
åter förenad på en hand. Då han 1782 afled,

Måladt trätak i en korridor (nr 8 ä planen).



SVANEHOLM

Mannens åldrar. GamnKil oljcmÄlning.

'^Ick den till svstersonon friherre Ru/ocr Mac-

Iran, det svenska jordbrukets reformator och

helt visst Svaneholms st()rsta minne.

Då Maclean mottog- <^odset befann det siij,

liksom de allra flesta skånska herresäten vid

denna tid, i stcirsta lägervall. I lan skrifver så-

lunda sjiilf dilrom: »Af de hemmanen tillhöriga

ägorna, ()fver hela fältet kringspridda i smala

remsor, hefans mer än '/... så afliigsen från by-

arna, att det var omöjligt diirpå göra ett dräg-

ligt bruk. Också hade denna mark ett utseende,

som hade den varit dömd till evig vanhäfd.

Dagsverksskyldigheten, som missbrukats, tryckte

mycket bönderna, fastän herrgårdarnes åkrar

voro lika vanskötta som deras. 6\',, hemman
befunnos från lång tid tillbaka vara öde; åboarne

på de öfriga voro fördjupade i skuld». Vid

Svaneholm voro 40 herrgårdsbönder fördelade

på 4 byar. Ägorna voro inblandade på en 60

å 70 olika ställen. Det nya Maclean ville in-

föra, var jordens uppdelning i arrendegårdar

med ett om m()jligt kvadratiskt område på 40

tunnland samt uppbyggandet af nya hus på

hvarje arrendelott. Ar 1783 började han så-

lunda enskifta Skurups sockens fyra byar: Sku-

rup, Saritslöf, Ilyltebcrga och Sandåkra. Under

åren I78,v-~i 786 skiftades 361/2 mtl.

Ar 1787 voro arrendegårdarnas antal 73, de

flesta utan bidrag af bönderna bebyggda. Allt

detta hade likväl ej gått utan det största mot-

stånd. Aboarne vägrade utflytta. Det gick

dock slutligen, och Maclean kunde, visserligen

efter stora uppoffringar, triumfera öfver sitt verk.

Ar 1785 funnos 700 personer på godset i nöd

och elände, år 181 i räknades 1,400— 1,500 väl-

mående invånare, och i början af 1 800-talet var

antalet 3,400. I det bekanta skånska bondeupp-

roret 1 8 I I deltogo ej Svaneholms bönder. Det

berättas, att då en skara rusiga bönder från ett

annat gods bröto sig in på slottet och hotade

den gamle mannen, ilade hans egna bönder

den afhållne godsherren till hjälp. Han afled

1 8 1 6. Något vedermäle af kunglig nåd mottog

han icke, men Sveriges ridderskap och adel

präglade en medalj till hans ära, och en senare

slottsägare, kammarherre Hallenborg, reste 1858

vid landsvägen söder om slottet en minnessten

med hans bild i vacker bronsrelief.

Efter Macleans död 1816 ärfde systersonen

friherre Kjell Christoffer Bennet hufvudgården
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och dennes

syskon några

lotter i de ut-

brutna byar-

na. Ar 1837
såldes Svane-

holm, betyd-

ligt förmin-

skadt, till kam-
marherre C.

J. Hallenborg

på Rydsgård
och ärfdes vid

dennes död

1859 af sonen

ryttmästare

Carl Hallen-

borg, som un-

der den tid

han var går-

dens ägare,

gjorde omfattande för-

bättringar så väl i af-

seende på jorden som

på åbyggnaderna.

Vid hans död 1872
ärfdes Svaneholm af

barnen, sedermera löjt-

nant M. Hallenborffo
samt döttrarne, senare

gifta med major G.

Peyron och ryttmästa-

ren grefve Augustin

Ehrensvärd. Gården
sköttes för dessa arf-

vingar intill 1893, då

de bildade Svaneholms
jordbruksaktiebolag,

som år 1902 öfverlät

godset till nuvarande

ägaren, ofvannämnde
grefve Ehrensvärd. Un-
der dennes ägotid har

en del förbättringar å

såväl jord som bygg-

nader blifvit gjorda.

Macleans monument.

Från Svaneholms park-

äfvensom eget

elektricitets-

verk där an-

lagts, hvartill

kraft erhålles

genom använ-

dande af sjöns

vatten. Svane-

holm bebos af

förre ägarens

änka, född

grefvinna

Sparre af Söf-

deborg.

I Svane-

holms park

finnes en gam-
mal märklig

ek, som mäter

8'Y4 meter i

omkrets ned-

till. I densamma är

ett rum, som är 1Y2
meter i genomskärning

och 21/2 meter högt.

Tak och väggar ha

klädts med murputs

och bord och bänkar

insatts. Ekens ålder

har beräknats till cirka

900 år.

Godsets areal utgör

1,846 tunnland, hvar-

af omkring 400 tunn-

land skog. Taxerings-

värdet utgör för när-

varande 630,200 kr.

Ägaren af Svane-

holm är patronus för

Skurups pastorat och

är dessutom genom K.

M:ts utslag af den 1

5

mars 19 10 förklarad

vara ägare af den till

46,700 kr. taxerade

prästgårdsjorden.
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WRAMS-GUNNARSTORP
NORRA WRAMS SOCKEN, LUGGUDE HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

På
sluttninjTcn af en af de härlig-a åsar, Söder-

åsen, som l)iclraL;a att _<^e den skånska naturen

dess karaktäristiska draj^", li,!4;i;er det lands-

höfding Tornerhjelni tillhöriga Wrams-Gunnars-

torp, en knapp half mil från åsens slutpunkt

Björnekulla klint

med dess beröm-

da vidsträckta ut-

sikt. Den krafti-

gaste och lummi-

gaste löfskog, huf-

vudsakligcn bok

och ek, kläder slutt-

ningarna norr och

öster om gården.

Som en sällsynthet

böra framhållas dc

höga, som furor

rakstam miga ekar,

som här växa. Dc,

liksom vegetatio-

nen i allmilnhct

omkring Wrams-
Gunnarstorp, vitt-

na om den frukt-

bara, drifvande jordmånen i denna trakt. Andra

sedan långliga tider tillbaka oliserverade exempel

härpå skola nedan nämnas. VAt vattendrag, som

ofvan gården delar sig i tvenne lifligt porlande

bäckar, lämnar sin ej obetydliga tribut till plat-

sens naturskönhet. Naturen har bildat de djupa

måleriska ravinerna, människohanden har åter

Landshöfding

Gustaf Tornerhjelm.

gripit in för åstadkommandet af de stora vackra

dammarna, som funnits ända sedan gårdens till-

komst. Några vallgrafvar ha dock aldrig om-
gifvit densamma. Dock är det möjligt, att man
varit i stånd att sätta någon del af den när-

maste omgifnin-

gen under vatten.

Emellertid synes

den borg, som

Jörgen Wind och

Ingeborg Ulfstand

1633 började byg-

ga, ej varit afsedd

för ett starkare

försvar. Den tid

var ju för öfrigt

länge sedan förbi,

då den skånska

adeln byggde sina

hus som fästnin-

gar. En erinring

därom är likväl,

att borgen består

af i hvarandra in-

byggda flyglar,

omgifvande en borggård. Detta är ett i bygg-

nadshistoriskt hänseende rätt anmärkningsvärdt

faktum, enär den vanliga slottstypen i början

på 1 600-talet visade en hufvudbyggnad med två

framspringande flyglar eller stundom blott en

enda länga. I hvartdera fallet uppträdde efter

holländskt mönster snirkelsvängda gaflar och

Fm Charlotte Tornerhjelm

född Ankarcrona.
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Borggården med sydvästra trapptornet och porthvalfvet i västra

längan. Till vänster på bilden tre fönster i den tillbyggda

matsalen. Där framför brunnen.

sandstenslister. Men äfven i det hänseendet är

den Wind-Ulfstandska borgen märklig, att dess

gaflar och frontespiser ursprungligen aldrig haft

några svängda profiler.

En restaurering pä 1850-talet har likväl åt-

skilligt förändrat dess forna utseende, fast lyck-

ligtvis ej så grundligt, att ej den gamla karak-

tären ännu dominerar det hela. Yi möta alltså

ännu f3Ta flyglar omkring en stenlagd borg-

gård. I dess midt sorlar en liten fontän i

ett brunnskar. Den fanns här redan på 1690-

talet. Flyglarna äro en våning höga, den norra

dock åt trädgården tvåvånig. Slottet ligger

nämligen på en mycket ojämn nivå, hvilket

märkes bl. a. på de varierande höjdförhållan-

dena. Den af ett par solida korshvalf öfver-

täckta porten ligger på västra sidan. De gamla
järnbeslagna ekportarna äro kvar sedan Jörgen

VVinds dagar. Det i järnklammer anbragta, af

bokstäfverna W och S bestående monogrammet
öfver porten syftar på honom och hans hustru.

Gården är ansenligt tilltagen, en bland de större

af de helt kringbyggda borggårdarne i Skåne.

Vid restaureringen blef den dock något förmin-

skad. Den södra flygeln se vi nämligen ej i

dess ursprungliga skick. Kvar äro de fyrkan-

tiga trapptornen i sydvästra och sydöstra hörnen.

De ha blott fått stilenliga tak med lanterniner

och spiror af koppar. Utrymmet mellan dem
är nu upptaget af en tillbyggnad, rymmande en

stor matsal. Sprungo tornen alltså fordom fram

fritt med två sidor, stå de nu mer inbyggda i

den södra flygeln. Helt visst var anblicken af

borggården därför vackrare förr än nu. Flyglarna

ha höga branta tegeltak. Inåt gården äro ännu
i behåll de ursprungliga höga takkuporna, ho-

mejor, som de kallas i Skåne. På den södra

flygeln har vid ombyggnaden den gamla fron-

tespisen eller homejan blifvit framflyttad. Samt-

liga fyra frontoner ha raka gafvelsidor med
enkla sandstenslister, nedtill små utsprång, prydda

med klot, och upptill ett krön, bestående af ett

postament, bärande tvenne voluter å ömse sidor

Västra sidan af slottet med porthvalfvet.
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om ett klot. På den östra frontonens krön läsa
vi årtalet 1635, på den norra åter 1643. I det
sydvästra tornet var sedan gammalt hufvudin-
gåni,ren. Öfver porten äro där de i sandsten
uthuggna Windska och Ulfstandska vapnen upp-
satta. Under dem sitter en kartuschram med
initialerna I. W. och I. W. S. samt årtalet 1635.
Äfven den med vackert konstsmide beslagna ek-

dörren är bevarad på sin gamla plats. I den
stora portgången har i senare tid upptagits en
ny ingång till hufvudvåningen.

Trots den n}'a, kraftigt tilltagna cementeringen
omkring fönstren gör borggården ett stilfullt in-

tryck. Homejorna äro de ursprungliga, de tegel-

}'torna förträffligt ])rydande ankarjärnen likaså,

och vattenkonsten plaskar ännu i dag i bas-

sängen som för ett par hundra år tillbaka i

tiden.

Då visa slottets yttersidor mera spår af re-

noveringen vid förra århundradets midt. Flyg-

larnes gaflar och frontoner äro n)a. Dessa
framträda med väldigt tilltagna voluter och breda
kraftiga horisontallistcr. De göra ovedersägligen

ett tungt intryck, så när som på den norra sidan,

där vi ju ha två våningar. Helt säkert måste

de därför varit beräknade för en större höjd,

för en afsedd påbyggnad af hela borgen. An-
talet frontoner är mycket rikligt, nämligen tre

å hvarje sida, utom å den östra, som blott har

en. A en del äro vapensköldar anbragta, släk-

terna Tornerhjelms, Winds, IJlfstands, Skougårds,

Gieddes, Bcrchs. I norra flvgelns östra hörn

finna vi en stor sten inmurad, hvarå vi läsa:

iXoiru sidan af borggården.

Jurocn Wind Ino^chorrc Wlfstad i6jj. Samma
flygel bär äfven i järnkrampor årtalet 1634.
Af de på olika håll anbragta årtalen skulle så-

ledes framgå, att byggnaden uppfördes 1633—
1644, hvilket icke är någon så orimligt lång

tid i betraktande af den långsamhet, med hvil-

ken tidens byggnadsarbeten i allmänhet skredo

fram. Den östra flygeln är från trädgården

ganska låg. Den har, som nämndes, endast en

fronton, mellan den norra och den södra fly-

Norra sidan af slottet.
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gelns framspringande gaflar. En terrass är

anlagd vid densamma, med utgång från södra

flygelns gafvel. Denna senare flygel åter är

rätt hög, har t. o. m. en källarvåning med små
rundbågiga fönsteröppningar. En murad altan

med trappa, rikt smyckad af frodiga kläng-

växter, bryter denna fasad. Här nedanför sling-

rar sig den från åsens sluttning ilande muntra

bäcken, som dock hejdas i sitt snabba lopp och

sväller ut till en lugnare å och breda dammars
vatten.

Uppåt åsen sträcker sig den berömda träd-

gården, hvars märkvärdigheter redan Linné beun-

drade. Där står äfven bokbersån med sitt härliga

löfhvalf. Egentligen bildar den ett ståtligt långt

galleri. Linné omtalar den i sin »Skånska resa»

på följande sätt: »Ambulacrum tectum, Angi-

portus vivus eller bågegång kallas sådana häckar,

som formera gator, täckta på bägge sidorna

såsom en mur, då de ofvantill sluta tillsammans

efter bågar lika som hvalf; af detta slaget sågs

en dylik af afvenbok, loo alnar lång, 7 alnar

hög och 7 alnar bred, som på 1 2 år blifvit

färdig och så artigt täckte sig själf, att han icke

jämnare kunde åstundas». Detta underbara löf-

verksgalleri sträcker sig parallelt med slottets

östra flygel, trädgårdsflygeln. I rät vinkel mot
detsamma löpa uppåt höjden ett par buxboms-

häckar, hvilka skola vara de högsta i Europa
norr om Alperna, näst efter buxbomshäckarne
vid slottet Nymfenburg i Bayern. Förr åtnjöt

buxbomshäcken i Lunds gamla botaniska träd-

gård denna höga ära. Om häcken vid Gun-

narstorp säger Linné, att han aldrig sett någon
härligare, så långt han någonsin rest, »och kan

den väl räknas för ett af Sveriges sällsamma

ting, som gifver det tydligaste prof af Skånes

härliga klimat.» »Han var klippt af Buxus ar-

borescens, 3 alnar hög och 3 alnar bred, alltså

i fyrkant, m.en mycket lång, och var dessutom

så tät, att icke den minsta öppning fanns där-

på». I våra dagar äro häckarne 3 meter höga.

De förde upp till ett nu mer försvunnet öppet

lusthus, hvars väggar utgjordes af afvenboks

träd. Äfven böra vi nämna en labyrint af

thujahäckar, fast af mycket yngre datum. Och
rosenkvarteren erbjuda i närheten sina doftande

håfvor med rosor af sällsynta arter. Vi få ej

heller glömma den omsorgsfullt, efter moder-

naste metoder skötta fruktträdgården. Bakom
trädgården breda sig i norr och väster å den

kuperade terrängen parken och djurgården, den

senare inhägnad af en hög stenmur. Den är

en af de få i stånd hållna djurgårdar i Skåne.

Linné omnämner den också. Då funnos i den-

samma 22 hjortar. Det är verkligen den här-

ligaste stämningsfulla inramning Wrams-Gun-
narstorps röda renässansslott äger i dessa lum-

miga gröna löfskogspartier af bok och ek, som
kläda Söderåsens branter.

Om själfva slottet säger Linné helt kort, att

det utgöres af »ett stenhus, byggdt på alla fyra

sidor kring en fyrkantig gård af en Johan Wind
år 1635». Fontänen på gården, »som formerar

en upphöjd dam», undgår honom likväl ej.

Det finnes emellertid ännu äldre underrättelser

Slottet från öster- I förgrunden de berömda afvenbolts- oeli buxbomshäekarna.
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Slottet från sydost.

om Wrams-r,unn;irstoi-[). Så t. ex. har Martin

Weibull i »Skånska samlin_<:^ar» för 1891 pu-

blicerat ett hrcf från år 1696, skrifvet af en viss

Christoffer Heinsius, förmodligen en »huslärare »,

hos landtrådet Otto Magnus von lassen i Est-

land, far till Christoffer (iieddes tredje fru Anna
Sofia von lassen, som i slutet på 1600-talet

residerade på den vackra gården i Wram. »I lus-

läraren», som befinner sig på resa i Sverige, kan
ej nog prisa dess härlighet. Dess like i Lifland

har han aldrig skådat, »Den iir byggd >, skrifver

han, af lutter sten, fyrkantigt som slottet i Stock-

holm (d. v. s. det gamla slottet), har äfven in-

vändigt ett sådant torn, en riktig borggård, helt

och hållet stenlagd, och i midtcn af d(>nsamma
en vacker fontän. Detta riktigt grefligt byggda
slott ligger midt i en stor trädgård, i hvilken

man ej blott finner alla lifländska frukter, utan

äfven många vinstockar, valnötträd, persikor, in

summa idel fruktträd, som man blott kan träffa

i lyskland. Ladugårdarna äro äfven samtliga

byggda af sten och invändigt stenlagda, och

ser det i dessa mycket renligare ut än i Reval

på gatorna. På båda sidor är den stora och

den lilla djurgården, i hvilka ej blott små, utan

äfven rätt många stora hjortar och rådjur finnas.

Rundt omkring gården ligga 32 dammar med
de präktigaste fiskar, såsom karpar och rudor,
så att jag med mina egna ögon sett tre tunnor
karpar och rudor och annan fisk, som förflytta-
des till andra dammar. På sköna åkrar, behag-
fulla ängar och angenäma lunder är ett stort
öfverflöd. Kort sagdt, jag vet ej hvar
jag skall börja, och hvar jag skall sluta, för att

beskrifva allt, emedan det också är obeskrifligt,
önskar för den skull ingenting högre, än att

mitt välborna herr landträd själf måtte få se
allt detta». Ja, så skall det låta! Vi hoppas,
att herr landtrådet kände sig tillfredställd med
sin dotters position.

\'i böra sluUigen tillägga, att de Burman-
Fischerska prospekterna äfven upptaga en af-

bildning af Wrams-Gunnarstorp. Den norra
flygeln har å denna utåt trädgärden tre på en
gång sträfpelarliknande och tornartade utbygg-
nader. hVamfcu- gården ligga i en fyrkant fadu-

gårdsbyggnaderna. Midt på planen emellan dem
ses äfven där ett brunnskar med ett springvatten.

Den nuvarande ägarens fader, ryttmästaren och
öfverhofstallmästaren R. Tornerhjelm, lät bort-

taga denna ladugård och flo ttade den norr om
slottet. Där ligga äfven prydliga statbyggnader
omkring en gård, hållna i samma stil som slottet.

Längre bort, i nordväst, träffa vi en tvåvånig

'ggnad, som fordom varit mejeri. Där förvaras

för närvarande delarna af en gammal skulp-

terad spisel, försedd med moderna tillsatser i

samiria stil, en spisel, som en gång prydt mat-

salen i det äldre Wrams-Gunnarstorp, men där-

efter fått tjänstgöra som om ram ning till en källar-

nedgång på borggården. Meningen är att åter

värdigt uppsätta densamma. De så oblidt be-

handlade figurerna å pilaster-hermerna komma
alltså att blicka nya och bättre öden till mötes.

Det är dock nu på tiden, att vi äfven ägna vår

u[)pmärksamhet åt slottets inre och dess konst-

skatter. Framför allt är det en mycket rikhaltig

samling af äldre oljemålningar af olika skolor,

som där förtjäna att uppmärksammas. Från

.7 1

Wrams-Gunnarstorp enligt Burman-Fischer.
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Biblioteket.

ingången i sydvästra tornet kom man förr di-

rekt in i en stor matsal Detta stora rum har

senare blifvit tudeladt. Nu träder man frän

den nya vestibulen in i biblioteket eller hvar-

dagsrummet, där vi finna ekhyllor och ekmöbler,

bekväma skinnfåtöljer, med ett ord en gedigen

modern inredning. I dörromfattningarnas öfver-

stycken ha landskapstaflor af äldre datum ny-

ligen blifvit insatta. Bland de många taflor, som
dekorera detta rum, finner man flera af verkligt

intresse och värde. Så t. ex. torde den stora ryt-

tarbataljen af Salvator Rosa ge en god föreställ-

ning om hvad denne berömde senitalienare för-

mådde åstadkomma af energifylld rörelse i sina

stridsbilder. Ofver en af trenne hvalf uppburen
bro drabba skarorna tillsammans och vid den
våldsamma sammanstötningen trängas hästar och
ryttare ned i floden. Man får verkligen ett lifligt

intryck af ett stridstumult. Vi påminnas lifligt

om Rubens bekanta »Amazonslaget» i Miinchen,

där kompositionen är ungefär densamma. Äfven
en annan Salvator Rosa hyser samlingen. I

det s. k. gustavianska förmaket hänger ett större

landskap af den vilda dystra stämning, som
karaktäriserar Rosas landskapsbilder. Af andra
äldre utländska bilder i biblioteket bör nämnas
den på trä målade skildringen af ett gästabud,

af flamländskt ursprung samt synbarhgen da-

terande sig från tiden närmast före 1600. A
ena sidan se vi köket, där steken vändes på
spett framför den stora spiseln, å den andra
det i en löfsal dukade bordet, omgifvet af bords-

gäster i rika, stundom fantastiska dräkter. Taflan

tillhör den ännu ej fullt utvecklade konsten. Mäs-
taren visar sig dock som en ej oäfven tecknare.

H vilket gästabud här afses, få vi nog-

grant besked om. En inskription hän-

visar till 2i:sta kapitlet i Genesis. Där
står i 8:de versen: »Och pilten växte och

blef stor, och Abraham gjorde ett stort

gästabud den dag, då Isak afvandes».

Pilten stultar omkring i köket, biträdd

af sin barnjungfru. På den tid taflan

målades, behöfdes naturligtvis en biblisk

förevändning, för att ett så rent genre-

ämne som ett gästabud skulle accep-

teras af den hufvudsakligen vid religiös

konst vanda publiken. En genrebild af

senare ursprung, framställande en öl-

drickande bonde, bär visserligen en be-

römd signatur: D. Teniers. Men är den

månne äkta? Af de svenska landskaps-

taflorna intresserar oss »Kronoborgs slott

i månsken», ett af Marcus Larssons tidi-

gare alster, för hvilka hans senare ko-

loristiska brio ännu var något främmande. Taf-

lan är signerad: S. M. Larsson pinx. 184g.

Den målades, liksom åtskilliga andra med sam-

ma ämne, när Marcus Larsson vistades i Hel-

singborg som teckningslärare. En annan stor

duk återger, ehuru litet stelt, Wrams-Gunnars-
torps slott. Signaturen är E. WaJilqvist 1866.

Af Kiörboe ses en präktig, signerad tafla med
ett par rapphönshundar. Innan vi lämna bibUo-

Oljemålning af D- Teniers.



WRAMS- GUNNARSTORP

teket kasta vi en blick på Ingeborg Ulfstands

konterfej. Det är en lycklig kopia efter det

danska originalet och återger på ett träffande

sätt en yfverboren myndig inatrona i i6oo-talets

änkedräkt. Bland

möblerna förtjänar

slutligen nämnas

den stora kistan af

valnöt med i annat

träslag inlagda ro-

sor, nejlikor, band-

ornament, mono-

gram samt ätten

Dahlstjernas vapen.

Rokokosalongcii s

väggar äro klädda

med mörkfilrgad

träpanel och trära-

mar kring stora

med röda sidenhilr-

mande tapeter fyll-

da pannåcr, skilda Kronuhorgs slott i månsken. • ilji nifllning af Maicus Larsson 1849.

äfven genom f()r-

gyllda refflade pilastrar med figurkapitäl (med

änglahufvuden). I taket ses målningar, härman-

de en stuckdekorcring. l{n stor s[)isel i afrikansk

marmor och med en f()rg)lld spegel i rokoko

bidra"'er ock till utst\-rseln. Lika litet som sa-

longsmöbeln af valnöt med förgyllningar är den
äkta, ursprunglig rokoko. En originalpjäs af högt
värde är dock den stora skogstapeten från 1 600-
talet. Den är enligt signatur väfd af Jacques

Cordys i Bryssel och
återger ett landskap

med en rik träd-

grupp i förgrun-

den, hvarigenom vi

blicka ut öfver en

vidsträckt högländt

terräng. Ur en

damm t. v. kommer
en utter med en fisk

i munnen. Getter,

flygande storkar etc.

lifva för resten sce-

neriet. Bordyren vi-

sar i varierande

mönster blommor,

frukter, fåglar å

mörkröd grund. Ta-

peten är restaure-

rad af I landarbetets vänner i Stockholm.

Bland de vackra målningarna dröja vi fram-

för ett par holländska porträtt från tiden om-

kring 1630. Kanske är det ett förnämt svenskt

par från ,sn-åriga krigets början vi se. Att det

Rokokosalongcn.
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lig verkan,

något

Holländskt porträtt omkring 1630.

är någon konst-

när ur Miere-

velts skola, som
utfört dessa mi-

nutiöst målade

bilder, är täm-

ligen tydligt.

Särskildt dam-
porträttet med
den stora hals-

kragen och det

guldbroderade

klädningslifvet

gör en förträff-

En
senare

holländare, Roc-

lof de Vries,

har signerat ett

landskap med
en vattenkvarn,

i komposition, färg och teckning ett för målaren

typiskt verk. Ännu en karaktäristisk de Vries

finnes i samlingen. Från rokokosalongen för en

ingång t. v. in i den tillbyggda matsalen, ljus

och glad, med stuckaterade väggar och tak.

Ofver de korintiska pilastrarna löper en fris med
akantusrankor, och äfven å taket uppträder en

rikedom af eleganta rankornament i ett slags mo-
derniserad renässans.

Salen har för kort tid

sedan restaurerats af

den bekante stuckatören

signor Bellio i Stock-

holm.

I fil med salongen

ligger gustavianska för-

maket, hvars fasta in-

redning i hvitt och guld

är gammal. Från i 7 oo-

talets slut är äfven den

ovanligt ståtliga kakel-

ugnen med blomguir-

lander och blomhängen
i synnerligen lifliga och

klara färger. Här stå spe-

gelbord i »Louis XVI»
och empire. Det ena prydes af en stilfull pendyl
från Napoleon I skrifbord i slottet Malmaison. I

ett glasskåp beundra vi en del dyrbar keramik. I

detsamma, liksom också i ett skåp i förut nämnda
salong, finnes bland annat en del af den servis,

som af Napoleon I skänktes Karl Johan som
svensk kronprins. En stor marmorbyst, model-
lerad af Möllgaard och huggen i Italien åter-

Oljeniålning af R. de Vries.

ger dragen af

öfverhofstallmä-

staren Torner-

hjelm. Hans ma-

ka, född Stiern-

crona, se vi i ett

stort porträtt af

BeiiJia Valerius.

Äfven här kun-

na vi naturligt-

vis vänta oss

fortsättning på
det tafvelgalleri,

som obestrid-

lio-en utgör en

af Wrams-Gun-
narstorps stora

tilldragnings-

krafter. Här mö-

ter oss sålunda Holländskt porträtt omkring 1630.

dinyo en Salva-

tor Rosa, som vi redan uppmärksammat. Ett

praktstycke i samlingen är gifvet den stora taflan

»Kristus och Thomas» af den senitalienske mä-
staren Matteo Prcti (kallad il Calabrese). Taflan

är en breddbild med halffigurer i kroppsstorlek.

Kristus, som håller korset, står i gruppens midt

och för Thomas finger mot såret i sidan. Ljus

och skuggor äro skarpt markerade, och en in-

verkan från Guercino

samt Caravaggio och

Ribera är påtaglig. En
öfverensstäm mande re-

plik finnes i Dresdens
galleri. Preti var huf-

vudsakligen verksam i

Neapel (död på Malta

1699). En annan ita-

liensk tafla är Antonio

Canales »Utsikt öfver

kyrkan S. Maria della

Salute i Venedig» med
en klar, skarp teckning

såsom vanligt å Canales

eller Canalettos, som
han också kallas, vene-

tianska vyer. Visserli-

gen ett motiv från Italien men måladt af en

holländare, erbjuder oss åter en annan tafla.

Det är en italiensk hamn — Genua? — med
en gammal hamnport samt fartyg på redden,

däribland ett holländskt krigsskepp. Skildringen

är synnerligen flott och lifligt gjord med en

verklig atmosfärisk stämning. Däri är den en

fullständig kontrast till Canales torra sakligt re-
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fererande målning. Taflan är signerad: J. Bcer-

slmaten 1664.

Det venetianska porträttet af en medelålders

man (bröstbild) böra vi slutligen icke förbigå.

Det är af en

synnerligen

kraftfull håll-

ning, fångan-

de de stora

typiska dra-

gen. I färgen

är det antag-

ligen betydligt

förändrad t.

Nu är det all-

deles mörk-

brunt. Manhar
gissat på 7///-

toretto som
dess mästare.

Detta är

några prof på
hvad slottets

samlingar hy-

öfrigasa. I

rum, äfven

gästrummen, stannar vi då och då framför någon

bild, som väcker vårt intresse. Här äro t. ex.

Kiliaii y.oil, C. S. Bcnnci, Henrik Ankairrona

,

Alexius . In/ciurrona, /. . liscnius och andra af

1 800-talets mera bekanta svenska målare, utom

redan förut nämnda, representerade. Irland taflor

af äldre ur-

sprung U[)p-

taga \'i äfven

ett par lifful-

la rytteristri-

der (svenskar

och tartarer)af

Karl XI:s och

Karl Xn:s fli-

tige batalj må-

lare y.

Lenibkc samt

ett P. v. A. sig-

neradt land-

skap med
skog, berg och

vattendrag,

visserligen ej

något mäster-

stycke, men
dock ett verk

af en säll-

svnt holländsk

Miil:iiilcn med iiiinlcint stiuLlLiL.

1 600 talsmålare, nämligen den i Delft verksam-

me Pieter van Ase/i. Dessa sistnämnda träffa

vi jämte porträttmålningar samt hästtaflor af

Kiörboe, Arsenius o. a. i landshöfdingens skrif-

rum. Det nu

sagda torde

ge åtminstone

en antydan

om Wrams-

Gunnarstorps

samlingar. De
bidraga att

förstärka in-

trycket af ett

många gånger

förut påpe-

kad t faktum,

nämligen den

stora rikedo-

men af gam-
mal utländsk

konst i Skåne.

Om godsets

ägare i äldre

tider ha vi till

sist ännu nå-

got att tillägga. \\ rams-Gunnarstorp var till en

början ett kyrkogods under domkyrkan i Lund.

Gården låg då närmare Wrams kyrka och kal-

lades Wrams-gård. Af ärkebiskop Birger hade

den som pantgods förlänats på lifstid åt Hans

Skonaärd, som likväl under den följande ärkebi-

skopens, Ake
Sparres, tid rå-

kade i bittra

strider med
sin länsherre.

Denne till och

med fråntog

honom länet.

Men tiderna

voro annor-

lunda än förr

för innehaf-

varne af S.

Laurentii stol,

och Skougård

återinsattes

genom kung-

lig makt och

myndighet i

besittning af

godset, som

nu faktiskt blef

hans ejren-
Giistavianska förmaket.
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dom. Den nya gården byggde han på »Söder- utvisa stället, där skatten låg förborgad, men
åsens skog». Efter hans död ärfdes den af bror- det var för sent ätt rädda hennes lif, och hon

sonen förscen Skongård och går sedan i dennes blef lågornas rof. Man anställde sedan efter-

familj från far till son och sonson och från den spaningar i den af henne angifna riktningen.

senare, Jörgen Skougård d. y.

(-j- 1611), till systern Anna,

gift med Holger Jenssen. Ull-

stand till Häckeberga. Deras

dotter Ingeborg Ulfstand blef

1620 gift m&di Jörgen Wind,

den berömde danske amira-

len, död 1 644 af de sår han

erhöll i slaget vid Femern.

Vi ha då nått fram till det

par, hvars namn, initialer och

vapensköldar på olika platser

uppenbara sig på Wrams-Gun-
narstorps slottsbyggnad. In-

geborg Ulfstand innehade går-

den till sin död 1652, och

var hon den sista af detta frej-

dade namn i Skåne. Godsets

ägare blef nu sonen Holger

Wind, hvilken likväl för att

undvika att bli svensk under-

såte sålde det till sin svåger

CJiristoffer Giedde, som bland

andra danska adelsmän år

1664 introducerades på sven-

ska riddarhuset. Giedde var

gift tre gånger. Hans första fru var Elisabeth

Wind. Antagligen är det på henne som den
dunkla sägen syftar, som Ljunggren berättar i

»Skånska herrgårdar». »Under Gieddes ägo-

tid» skrifver han, »blef gården öfverfallen och
plundrad af snapphanarne. Gieddes fru var en-

sam hemma och blef

gripen af den plun- '

drande horden, som
sökte tvinga henne
att upptäcka, hvar

dyrbarheterna och

penningarna blifvit

undangömda. Då
hon, oaktadt alla ho-

telser', vägrade detta,

uppstaplades i salen

på Gunnarstorp ett

bål. Vid detta bands
fru Giedde, och bå-

let antändes. Då hon
redan var fattad af

lågorna, skall hon
ha gjort en rörelse

med handen för att

Öfverhofstallmästaren R. V. Tornerhjelm.

B^st i marmor.

Kristus och Thomas.

men fann ingenting». Så långt

berättelsen. När detta skulle

skett, omtalas ej, men upp-

giften att det var snapphanar,

som föröfvade dådet, hänsyf-

tar väl på krigsåren 1676

—

79. Något enda bestyrkande

dokument har emellertid icke

anträffats.

Majoren Christoffer Gied-

des andra hustru var Hedvisf

von Buchwaldt, dotter af vice

generalguvernören von Buch-

waldt, samt den tredje Anna
Sofia von Essen från Estland.

Vi känna henne redan från

den föregående skildringen.

Gieddes dotter i detta senaste

giftet Hedvig Soja Elisabeth

Giedde blef vid faderns i 705
inträffade död Wrams-Gun-
narstorps arftagerska. Hon
gifte sig 1720 med sin est-

ländske kusin kaptenen, seder-

mera tituläröfversten Caspar

Johan Berch (Ättens namn
skrefs ursprungligen Berg eller Bergh). I från

att förut varit i danska händer, kom alltså god-

set nu till en estländsk släkt. Ofverste Berch

hade fått sin titel för sina förtjänster om landt-

hushållningen. Linné säger om honom, att han

torde räknas för en af . Skånes starkaste ekono-

mer. Vid hans död
I 76 1 gick gården

till sönerna, öfver-

ste Otto Christojjer

Berch och kanslirå-

det Fredrik Berch.

Sedan de i flere är

haft egendomen ge-

mensamt, utlöste öf-

versten sin broder.

Ofverste Berch var

en »lärd och vitter

herre» och förblef

ogift. Då han helst

ville se sin egendom
öfvergå till någon

med det Berchska

namnet, adopterade

han en son till sinOljemålning af Matteo Preti.
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kusin öfverste Carl August Bergk i Lifland,

majoren, senare hofmarskalken Georo P/iiiip,

som 1 8 1 3 introducerades pä riddarhuset under
namnet l^erch. lians fosterfader var då död
sedan 1803. De svenska arfvingarna hade till-

fredställts med 80,000 rdr b:o. Efter hofmar-
skalkens död (18 17) förvaltade hans änka, Ulrika

Juliana Bergk (från Lifland), egendomen, men
inlöste den efter en tid

af sina barn samt ut-

bytte den 1839 mot
Ossjö sätesgård och en

mellanafgift af i 7 tun-

nor guld eller 188,888

rdr 42% sk. bro till rytt-

mästaren Rudolf lor-

}iei-lijeli)i. Först dä kom
Wrams-Gunnarstf)rp i

en till ursprunget svensk

släkts ägo. Ryttmästa-

ren, sedermera öfver-

hofstallmästarcn Tor-

nerhjelm varäfvcn ägare

af Gedsholm i l^kcby

socken. Han var frxkl

1 8 1 4 på detta gods.

hitcr förvärfvandet af

sin n}'a egendom tog

han med kraft i tu med
dess förbättrande. Nya
ladugårdar och tjänare-

byggnader uppfördes,

och för .slottet i)lanera-

des en ombyggnad, som
hvad vi redan lärt känna.

Tornerhjelm var en af Skånes infl)telserikast(^

magnater, ärad ej minst af de skandinaviska

konungahusen, och blef särskildt af tlen största

betydelse för höjandet af landtbruket, industrien

och affärslifvet i västra .Skåne. Han var gift med
friherrinnan I{va Henrika Stierncrona samt aflcd

år 1885. Han ligger begrafven i Tornerhjelm-

Ingeborg Ulfstand. OljcmalniMy

ska grafkoret i Norra Wrams kyrka. Arftagaren
af den stora förmögenheten blef ende sonen
sedermera ryttmästaren och landshöfdingen i

Malmöhus län Gustaf Toriicr/ijel/n , som fortsatt

sin faders traditioner på olika områden, är så-

lunda ordförande i Malmöhus läns hushållnings-
sällskap, ordförande i styrelsen för landtbruks-
institutet vid Alnarp o. s. v. Från landshöfdinge-

ämbetet afgick han
1909. Sedan 1880 är

han gift med Charlotte

Sofia Ankarcrona, dot-

ter af öfverhofjägmästa-

ren Viktor Ankarcrona
och grefvinnan Ebba
Charlotta Bielke, samt
har tvenne söner och
tvenne döttrar.

Wrams-Gunnarstorps
areal utgör cirka 5,000
har, hvaraf hälften åker-

jord

ängsmark
värdet är inom Norra
\\'ram 1,302,400 kro-

nor, inom Björnekulla

socken 54,800 kronor,

inom Ovidinge socken

404,200 kronor, alltså

sammanlagdt 1,764,400

kronor. I eget bruk

är 250 har. De stör-

hiilften skogs- och

Taxerings-

dock bcgransatlcs till

( )fverhofstall mästaren

re arrendegårdarna äro

.\ngagården 300 har. Ulrikedal 100 har, Eve-

dal 120 har. Gustafsfält 100 har, Wramsgård
100 har. \'id hufvudgården finnes tegelbruk

för eget behof. Landshöfding Tornerhjelm är

därtill ägare af Gedsholm, som länge varit i

den Tornerhjelmska släktens ägo. Detta gods

areal är 2,200 har och dess taxeringsvärde (inom

l"]keby, Risekatslösa och tfesslunda socknar)

921,200 kronor.
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Efter akvareller i Rdlainbska samlingen i K. Biblioteket, utförda i senare hälften af 1700-talet.
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JORDBERGA
KÄLLTORPS SOCKEN, VEMMENHÖGS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Den (Icl af Skcine som H.^ger »söder om
landsvägen» mellan Malmö och \'stad

brukar betraktas som Skåne i egentligaste

mening, det utomordentligt fruktliara slättlandet

inom Oxie, Skytts och \'emnienhr)gs härader.

Största delen af detta område,

Sveriges kanske bördigaste och

rikaste trakt, tillhr)r själfägande

bönder och antalet större gods
eller slottsegendomar är ringa.

Hit höra Dybeck, Sveriges syd-

ligast belägna herresäte samt det

något nordligare belägna Jord-

berga, båda inom östra delen af

det nämnda området söder om
landsvägen >.

I'"n allé af omkring- en kilo-

meters längd leder söderut från

laiulsvägen ned till Jordberga.

Slottet ligger midt i en vidsträckt

park med höga lummig-a träd,

bokar, lindar, almar, askar m. m.,

så att gården, som Gillberg säger

i sin beskrifning (1763) »synes

ligga lika som i en skog inneslu-

ten; har eljest utsikt till stora fruktbara slätter

och Saltsjön». Norr om byggnaden hgger en

liten sjö med utlopp i en genom parken rin-

nande bäck. — Afståndet från slottet till Jord-

berga station på järnvägen Börringe—Östra Torp

är likaledes omkring en kilometer.

Jordberga är en gammal gård med anor från

Friherrinnan Clara Stjernspärd

född von Nolcken.

medeltiden, men slottsbyggnaden, hvars murar

delvis härstamma från 1600-talets midt, har un-

dergått många omdaningar och gör nu, efter

den senaste genomgripande restaureringen, utförd

1 906 — I go8 under ledning- af den danske arki-

tekten Henry Gläsel, ett fullstän-

digt modernt intryck. Den mot

söder öppna stora gården, från

hvilken man har en vacker ut-

sikt inåt parken, omgifves af en

hufvudb\-ggnad och tvänne långa

flyglar samtliga envåningsbygg-

nader. Under det höga i två fall

brutna tegeltaket befinner sig en

Hufvud-

ir försedd med ett

massivt midtparti i två våningar,

täckt af en kupol med lanternin;

åt gårdssidan springer detta midt-

parti något framom fasadlinjen

med en altan i höjd med öfre

våningen. Alla ytterväggar äro

affärgade i en ljus ton, i takfo-

ten löper en list af sandsten och

taket är täckt med svartglaseradt

tegel. Alla fönster hafva försetts med små kvadra-

tiska rutor. — At norra sidan ligger en stor ter-

rass och ofvan porten åt denna sida sitter en va-

pensten med ätterna Krabbes och Marsvins vapen-

sköldar och bokstäfverna I. K. — K. M.; under

vapnen har fordom stått årtalet 1655. Vapnen

och initialerna beteckna Ivar Krabbe och hans

nvinredd andra våning.

l)\-ggnaden
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Jordberga 1680. Enligt Burman-Fischcr.

hustru Karin Marsvin, hvilka, sedan de äldre

byggnaderna under kriget år 1644 blifvit för-

störda, år 1655 läto återuppföra Jordberga gård.

Denna vapensten, som fordom hade sin plats

ofvan en yttre port, är det enda som i det nu-

varande slottets yttre erinrar om det gamla

Jordberga.

Hur detta såg ut vet man emellertid af ett

kopparstick i det bekanta Burman-Fischerska

gravyrverket, som återger de skånska gårdarna

såsom de sågo ut omkring 1680. Afven då be-

stod hufvudgården af trenne omkring en gård

belägna längor, men dessa lågo vid gårdens

norra, östra och södra sidor, under det att en

mur begränsade den västra sidan. Den nu-

varande hufvudbyggnaden utefter gårdens norra

sida tyckes redan då hafva varit den förnämsta,

något högre än de andra längorna och försedd

med tre utsprång åt norr. Väster om detta

gårdskomplex låg en stor af murar omgifven

gård med en mindre byggnad vid norra sidan

och en större dylik vid den västra. Den sist-

nämnda byggnaden, ursprungligen af IvarKrabbe
uppförd till ladugård, numera loge, kvarstår

ännu, en väldig gråstensbyggnad, som samtidigt

med slottet omkring år 1840 undergick en

genomgripande restaurering.

Dessa omdaningsarbeten, som gåfvo Jord-

berga den karaktär det bibehöll ända till för

några få år sedan, begyntes redan 1839, då

den norra längan tillbyggdes österut, den gamla
södra längan nedbröts och en ny flygel upp-

fördes i stället för den mur som förut begränsat

gårdens västra sida. Dessa arbeten utfördes

delvis under ledning af en major Hjelm. Den
konstnärliga utstyrseln af byggnaderna anför-

Dct nuvarande slottet med flyglarna från gårdssidan.
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Joidhcrga efter ombyggnaden 1839. Knli^^t Ljiirggrcn »Skånska hcircgåidar».

trodde den dävarande ägaren friherre K. A. v.

Nolcken fit den i Skånes arkitekturhistoria be-

kante professor 1\. (i. l^.runius. Denne upp-

f()rde ett högt f}'rsidigt torn franifcjr den norra

längans södra fasad

som hyggnaderna i

i romansk stil med rundljågsfriser och insilnkla

nischer. Ofver den i tornet belägna huf\'ud-

portalen anbragtcs en sten med ätten v. Nolc-

och försåg såviil detta torn

öfriijt med en dekoration

kens vapen och årtalet 1839, hvilken ännu
sitter kvar på fasaden.

För öfrigt har den senaste, nyligen afslutade

restaureringen helt och hållet slopat Brunius

kvasiromanska dekoration och i stället eifvit

byggnaden en pä en gång förnäm och landt-

ligt anspråkslös, modern prägel. Endast den
gamla Krabbcska ladugården och några andra

under 1800-talet uppförda uthusbvggnader hafva

Uet nuvarande slottet frän trädgårdssidan.
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ännu i behåll sina rikt nischindelade gafvel-

rösten och tegelfriser. Af det af Brunius upp-

förda midttornet har endast nedre och främre

delen bibehållits; till den här belägna hufvud-

portalen leder en bred granittrappa upp. Andra
ingångar till byggnaden finnas å de båda flygel-

fasaderna mot den stora öppna gården.

Genom huf-

vudportalen

inträder man
först i en rym-

lig förstuga

med fyra

sandstensko-

lonner och

väggar med
dekoration i

hvit stuck.

Härifrån le-

der en dörr

in i den ståt-

liga hallen,be-

lägen i det

nya midtpar-

tiet och sträc-

kande sig upp
genom dess

båda vånin-

gar. Dekora-

tionen är här

hållen i hvitt

och guld, ta-

ket utgöres af

en kupol med
rik och ele-

gant stuckor-

nering i mo-
dern rokoko-

stil och från

rummets öst-

ra sida leder

en fritrappa

upp till ett

utmed västra

och norra si-

dorna löpan-

de galleri med balustrad. Hallens öfre del upp-
lyses rikt af fönster åt både norr och söder, den
nedre delen har fönster endast åt norr samt ut-

gång till den här belägna förutnämnda terrassen.

Möbleringen är i Louis XVI-stil och bland annat
finnes här ett par byråar från slutet af 1 7 oo-
talet, den ena signerad af Stockholmssnickaren

Jonas Hultstén, en samtida till den berömde
Haupt. — Väster om detta ståtliga och eleganta

Hallen (nr 2 å planen).

rum ligger ett stort hvardagsrum, som upptager

midtbyggnadens hela bredd och har fönster både

mot norr och söder. Dess förnämsta prydnad

är en väldig öppen spis af sandsten från 1 600-

talets midt med tvänne figurer, som bära en fris

med midtkartusch, hvari läses följande inskrift:

Herre Lad mig kiende dine IVeje oc Laer Mio
din Sti, Led
Mig Vdi din

Sandhed, Thi

dn- est Ålin
Glid. Psal-

men XXV. I

spisens högt

uppstigande

gafvelkrön

äro anbragta

ätterna Krab-

bes och Mar-

svins vapen,

utvisande att

spisen här-

stammar från

slottets bygg-

nadstid, 1650-

talet. Jämte
den förut

nämnda va-

penstenen öf-

ver norra por-

ten är spisen

det enda som
finnes kvar af

det Krabbe-

ska husets

prydnader.

Hvardags-

rummet är

delvis möble-

radt med be-

kväma mo-

derna möbler;

bland äldre

saker märkas

här ett skåp

af ek med
fyra dörrar af Nord-holländsk typ, härstamman-

de från Tosterup, ett rikt skulpteradt italienskt

skåp med klaff m. m.

Midtbyggnadens västligaste del upptages af

en ännu ej fullt inredd salong och från hvar-

dagsrummet kommer man äfven in i den västra

(yngre) flygeln, innehållande bland annat ett bib-

lioteksrum med en karaktäristisk inredning i

1 840-talsgotik af mahogny, den nuvarande äga-
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rinnans fri-

herrinnan

Clara Stjern-

svärds skrif-

rum o. s. v. —•

Öster om den

ofvannämnda
midthallen lig-

ger en stor

matsal i ma-

hogny och gyl-

lenläder och

med en möhel

i Chippendale-

stil. Mär bort-

om befinna sig

serverings-

rum, köks- och

ekonomiafdcl-

ning samt i den östra (<'lldre) fl)-geln några

smärre rum och gärdskontoret med sin egen

ingång från gården.

]3en öfre våningen som tillkommit vid slottets

senaste iständsättning innehåller ett stort antal

sof- och gästrum, en modern bostadsvåning med
alla nutida anordninjjar. iMöblerna i dessa rum
ilro till större delen af ungt datum; på en byrå

af mahogn}' med mässingslister träffas dock

signaturen A. S. jämte Stockholms Hallstäm-

pel och årtalet 1780.

Vid l)eskrifnino:en af rummen i hufvudvånincren

hafva vi för-

bigått den till

omkring 40
nummer upp-

gående por-

trättsa mlin-

gen. — Den
äldste ägare

till Jordberga,

som finnes

bland de por-

trätterade, är

fru Margareta

Thott
(t I 749),

hvilken som
änka år 1743
ink()pte huf-

vuddelen af

godset; hennes

konterfej lik-

som hennes

mans, Axel

Gustaf Kurck

(f 1740) hän- Hallen (nr 2 å planen).
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ga i matsalen.

Där finnes äf-

ven ett por-

trätt af deras

son excellen-

sen grefve Ar-

vid Fredrik

Kurck(-j- 1 8 1 o)

sannolikt af

Lorenz Pasch

d. y., excellen-

sen är iklädd

lilla seraf im er-

dräkten, hvar-

igenom por-

trättet dateras

till efter i 787,

då han blef se-

rafimerridda-

re. Från Arvid Fredrik Kurck öfvergick Jord-

berga till hans syster, som var gift med fri-

herre Arvid v. Nolcken, den nuvarande slotts-

fruns farfars far, och af de öfriga porträtten

återgifva de flesta medlemmar af denna släkt.

I hvardagsrummet finnes ett litet porträtt i ka-

rolinsk uniform af Karl Magnus v. Nolcken

(t 1723) och i matsalen hänga bl. a. porträtt

af ]{rik Mattias v. Nolcken (f 1755) och af

svenske ministern i London friherre Gustaf Adam
v. Nolcken (| 181 3), ett synnerligen förnämt

och vackert porträtt, signeradt af den engel-

ske målaren J.

Dovnman år

I 780. En för-

tjusande pen-

dant till detta

porträtt utgör

bilden af hans

fru, engelskan

Mary v. Nolc-

ken, f. Roche,

likaledes af

Dovnman, sig-

neradt J. D.

I 7 79,som hän-

ger i hallen.

Här finnes äf-

ven ett af Karl

Fredrik v. Bre-

da år 1789 i

London må-

ladt porträtt

(jfr Sanders

förteckning

n:o 4 i) af hen-
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nes man den nyssnämnde ministern G. A. v.

Nolcken samt porträttsamlingens å Jordberga

största dyrbarheter, porträtten af Johan Fredrik

v. Nolcken (f 1809) i röd rock och af hans

fru Johanna

Margareta v.

Manteuffel (f

182 i) i ljus-

blå klädning,

båda förträff-

.

ligt målade

och försedda

med den kän-

da signaturen

y>le CIIev. Ros-

lin 77/(5». —
I hvardags-

rummet finna

vi ett porträtt

af landshöf-

dingen friher-

re Erik Rein-

hold von Nolc-

ken (t 1834),

son till Sofia

Kurck och den

förste af ät- Salongen (nr o å planen) nied Ryttinästaren C- G. Stjernsvärds porträtt af G. von Rosen.

Af Mag-

ten som ägde

Jordberga. Han och hans fru, född Magdalena
Strömfelt äro återgifna på ett par såsom konst-

verk rätt enkla pasteller, signerade »P. Lind-

berg 1824», hvilka hänga i biblioteket,

dalena Ström-

felts föräldrar

Fredrik Georg
Strömfelt (f

I 8 14) och

hans fru An-
na Magdalena
Wachtmeister

(t 1782) fin

nas ett parpor-

trätt i matsa-

len och i ägar-

innans skrif-

rum hänger

en vacker pa-

stell af Gustaf

Lundberg i

präktig origi-

nalram, fram-

ställande Ag-
neta Ström-

felt, bekant

från den s. k. Salongen (nr 6 å planen) med sandstensspis frän 1600-talet.
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»hönstaflan» å Gripsholm. — Slutligen må nämnas
de i hvardagsrummet befintliga porträtten af

friherrinnan Clara Stjernsvärds föräldrar, friherre

Karl Adam von Nolcken (")" 1857), måladt af

^I. W. Gert-

ner i 852, och

hans fru Doro-

thea Ehren-

svärd
(t 1878)

måladt efter

fotografi af

Hilda Lind-

gren 1884. I

detta rum hän-

ger äfven ett

större af Ge-

org von Rosen
år 1903 må-
ladt porträtt af

ryttmästaren

Karl Gustaf

Stjernsvärd (-j-

1 896).

Agarne till

Jordberga äro

kända sedan

midten af

1 300-talet och

godset har sedan den tiden tillhört nära ett

tjugotal olika släkter, något som gifvit upphof

till sägnen att gården icke kan ägas inom sam-

ma släkt i mera än tre släktled. Den ägarlängd

som här ne-

dan meddelas

grundar sig

hufvudsakli-

gen på Ljung-

gren: Skånska

herregårdar,

hvars uppgif-

ter i några fall

korrigeras af

genealogierna

i Danmarks
Adels Aarbog.

Den äldste

ägare till Jord-

berga somom-
talas var An-

ders HoUun-
ger, äfven kal-

lad Gagge,

hvilken år

1355 pantsat-

te gods i Stora
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Jordberga. l^.n son till honom var förmodligen Tage Henriksson till Jordberga och Dybeck
Henrik Andersson 1 Jordberga som namnes 1387 som omtalas 1648 och lefde ännu 1504, hade
och möjligen är identisk med väpnaren Henrik en dotter Bodil Tagesdotter Hollunger (r' i 528)
Most,^ omtalad^ 141g. — Svårigheten att utreda gift med Jakob Ged till Rössjöholm, som ägde

Jordberga och var död
1546. Hans gårdar ärf-

des af dottern Karin Ged
(t I 587) gift med Mogens
Krabbe

(f 1564).

Jordberga och Rössjö-

holm ärfdes af deras son
Tage Mogensson Krabbe

(t 161 2), som lämnade
den förra gården i arf

till sin son Ivar Krabbe

(j omkring 1670), hvilken

genom sitt gifte med Karin
Marsvin blef ägare äfven

till Krageholm, Högestad
och Fulltofta. Han blef

det nya Jordbergas bygg-
herre })å 1650-talet och
lämnade gården i arf till

sin dotter Metta gift med
Kristian Vind (f 1677),

hvars måg Kristian Bille

(t 1 71 2) år 1682 pant-

af Jordberga till general Fr.

1696).

ägareförhållandena ligger

däri att släktnamnen icke

användas konsekvent. Med-
lemmar af släkterna Gera
och Hollunger förde stund-

om det gamla skånska

namnet Most, liksom den

ofvannämnde Anders Hol-

lunger kallades Gagge.

Dessutom funnos tydligen

flera gårdar i Jordberga,

bl. a. Stora och Lilla Jord-

berga (Jordberga magle

och Jordberga litle). Un-
der 1400-talet och fr)rra

delen af 1 500-talet näm-

nas några medlemmar af

ätten Gera som ägare till

gods i Jordberga, nilmli-

gen Jens Josephsson kal-

lad Most, hans son Joseph

Jensen gift med Karin

Brahe och deras son

Most Josephsson gift med Berta Nel). De af

Ljunggren omtalade medlemmarna af ätten Thott,

Josef och Mårten, som skulle hafva ägt gods i

Jordberga under 1400-talet äro tydligen iden-

tiska med de båda sist niimnda medl(MU marna
af (icra-sliik-

ten. \r 1419
omtalas en

väjinare Syn-

deP>sbcrnsson

till Lilla Jord-

berga. Sam-
tidigtmed des-

sa niimnas e-

mellcrtid som
ägare äfven

medlem mar af

ätten Hollun-

ger, afkom lin-

gar af den

äldste kände

ägaren, An-

ders kallad

Gagge och

hans son I len-

rik Anders-

son. Den sist-

nämndes son

Skåne. VIII.

Excellensen A- F. Kiirck.

Matsalen (nr 3 pl.men).
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satte en fjiirdedc

von Buchwaldt
(

Godset blef därefter i omkring 100 år deladt

mellan två ägare, af hvilka den ene ägde en,

den andra tre fiilrdedolar. — Fjärdeparten ägdes

af Jöran von

Buchwaldt (f

1 709), hans

måg Reinhold

von Liewen (f

I 70 i) dennes

måg Berendt

von I^elwig (f

I 74 I j och den-

nes måg Hen-

ric Julius Co-

yet_(t 1785).

Följande år,

1786, köptes

fjärdeparten af

presidenten A.

F. Kurck, som
sedan 1749

(1759) ägde

äfven de tre

andra fjärde-

delarna. —
Denna större
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Friherre Gustaf Adam von Nolcken. Mary von Nolcken född Röche-

Oljemålning sign. Breda pinx: Lond: 1789. Oljemålning af J. Dovnman.

del af jordberga hade på 1690-talet köpts af

Johan Silnecker (| 1694), som ärfdes af sonen

Peter Silnecker, hvilken afled ogift, hvarför hans

gods gick till hans syster Margareta Silnecker

(f 1732), bekant som stiftarinna af den Silnec-

kerska stipendiefonden

vid Lunds universitet.

Följande ägare voro Kri-

stina Gustaviana Ingelotz

år 1732, Anna Kristina

Adlerstierna och Johan
Tham åren 1732— i 743.

Sistnämda år köptes den

större delen af Jord-

berga af fru Margareta

Thott (t 1749), änka

efter Axel Gustaf Kurck

(f I 740) och moder till

den ofvannämnde friher-

re Arvid Fredrik Kurck (-[

1810), i hvars ägo de

skilda delarna af godset

återförenades. Från hans

tid härstammar en ännu
i parken kvarstående

väldig magasinsbygg-

nad, som å fasaden bär

hans initialer A. F. K.

och årtalet 1805. Han
var barnlös och Jord-

ärfdes af hans

syster Sofia som var gift med friherre Arvid

von Nolcken (f 1802); hon sålde gården år 181

1

till sin son friherre Erik Reinhold von Nolcken

(I 1834), som ärfdes af sin son friherre Karl

Adam von Nolcken 1857), hvars dotter år

1875 blef gift med rytt-

mästaren Karl Gustaf

Stjernsvärd () 1896).

Dennes änka friherrin-

nan Clara Stjernsvärd

född von

Jordbergas

Nolcken är

nuvarande

berga
Friherre Gustaf Adam von Nolcken.

Pastellmålning. Engelsk konstnär.
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Såsom ett af de få

stora herresätena i södra

Skåne, där Skånes bästa

jord är belägen, och sär-

skildt under 1 800-talet

skött af synnerligen drif-

tiga ägare, har Jord-

berga länge åtnjutit ryk-

te som en mönstergård,

vid hvars skötsel och or-

ganisation moderna prin-

ciper tillämpats. Några
uppgifter härom hämta-

de dels ur i gårdsarkivet

befinthga anteckningar,

dels hvilande på munt-

liga meddelanden af

godsets mångårige för-
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Johanna Margareta von Nolcken född Manteuffel. Friherre Johan Fredrik von Nolcken.

Oljciiiålnini^ sv^n. le Chcv: Koslin 1776. Oljemålning sign. le Chcv: Koslin i~'b.

valtare torde diirför h;ir vara pa sin plats, så hofveribönder, som icke erlade nåt^on afgift för

mycket mera som de förändringar, som tid efter den jord de innehade och brukade för egen del,

annan här genomförts kunna anses typiska om utan endast voro för[)liktade till arbete vid hufvud-

de också på andra håll kommit något senare, gården i »höga herrskapets» tjänst. Af godsets

Under förra delen af 1 8oo-talet, då friherre areal innehades cirka 3000 tunnland af bönderna,

Erik von Nolcken (-j- 1834) ägde Jordbcrga, som härför hade att sköta allt arbete vid den till

sköttes godset ännu på det gamla sättet med 500 tunnland uppgående hufvudgården. Hvarje

i'nin tiudnardcn. Pergolan med brunnen.
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Agneta Strömfelt, pnstcll af G. Lundberg. Två silhuetter från ryska hofvet; väggparti i skrifrummet (nr 7 å planen).

bondhemman omfattade i regel cirka 60 tunn-

land och här höUos 4 par hästar, 2 par oxar

och 3—4 st. kor; nästan dagligen voro 2—

3

par dragare vid hufvudgården. Bonden höll

vanligen en fullvuxen och en halfvuxen dräng,

en pojke och två pigor och hade dessutom ofta

aftal med i närheten boende »husmän» om ut-

görande af ett visst antal dagsverken vid hufvud-

gården. Detta feodalsystem i smått var gifvetvis

ett synnerligen oekonomiskt brukningssätt, men
icke desto mindre gällde Jordberga såsom en

af Skånes mest gifvande herrgårdar. En viktig

del af godsherrens inkomster utgjorde de hundra-

tals gödoxar som årligen försåldes och hvilkas

gödsel kom godsets åkerjord till godo.

Ofvergången från hofveri till spanmålsarrenden

företogs af landshöfdingens son och efterträdare

friherre Karl Adam von Nolcken (f 1857). På
våren 1842 lät han nämligen ersätta de gamla.

mestadels blott muntliga aftalen med femåriga

arrendekontrakt, i hvilka föreskrifter lämnades

rörande jordens och kreaturens skötsel; arrende-

afgiften bestämdes till en viss mängd spannmål

efter markegångspris, hvarjämte ett bestämdt an-

tal dagsverken och några andra naturaprestatio-

ner skulle utgöras. I egenskap af arrendatorer

kommo de forna hofveribönderna att intaga en

både friare och bättre ställning, som fördelaktigt

inverkade på skötseln och höjde afkastningen

både af arrendegårdarna och af hufvudgården.

Det alltför stora antalet dragare kunde minskas

och ladugårdsbesättningarna ökades i stället.

Hufvudgårdens areal ökades från 500 till om-
kring 800 tunnland. — Friherre Karl Adam
von Nolcken förvärfvade sig i ännu högre grad

än sin fader anseende som en framstående jord-

brukare. Ett af statens stamholländerier statio-

nerades på Jordberga år 1847, då ett 20-tal djur

Parkniotiv från slottsterrassen.
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af Ayrshireras här uppställdes, och årligen an-

ordnades vid gården profplöjningar och »kreaturs-

skådningar», ett slags landtbruksmöten i smått,

som blefvo af stor betydelse för hela trakten.

Till utförande af mergling införskrefvos vana

arbetare från Holstein o. s. v.

Efter friherre Karl Adam von Nolckens död

1857 ägdes Jordberga af hans änka och omyn-
diga barn, af hvilka sonen Erik Gustaf von Nolc-

ken dog år 1872. Sedan dottern, den nuvarande

ägarinnan, är 1875 gift sig med ägaren till

Widtsköfle, sedermera ryttmästaren Karl Gustaf

Stjernsvärd, blef det denne som fullföljde godsets

omorganisation enligt moderna principer; början

härmed gjordes år 1877. }iufvudgårdens areal

minskades från 800 till 600 tunnland; en mängd
småhemman sammanslogos till större arrende-

gårdar, Slättåkra, Källstorp, Toar])S gård, Eadu-

fogdegården m. fl., hvilka alla liksom skogs-

egendomarna Ilafgård och Slätteröd bebyggdes

med nya hus. Princij)cn var att göra de

underhafvande så fria och själfständiga som

möjligt: alla arrenden erlades i penningar och
beloppen sattes under förra delen af den i 5-ånga
arrendetiden lågt för att möjliggöra grundför-

bättringar. Afven arbetstorparne vid hufvudgår-
den befriades från hofveriskyldighet och erlade

kontanta arrenden, men förbundos att under
höstarna utgöra ett antal dagsverken, dcck ej flera

än tre i veckan. — Samtidigt utfördes grundför-

bättringar, dränering och mergling; en stor drä-

neringskarta uppgjordes öfver hela godset o. s. v.

Jordberga gods med ägor inom Källtorps,

Tullstorps, Onarps, Lilla Bedinge, Grönby och

Gustafs socknar omfattar nu en areal af 2380
hektar, däraf 2017 hektar åker och äng, 323
hektar skog och 40 hektar ljung cch strandmark.

Taxeringsvärdet uppgår till 2,357,800 kronor.

Godset är, hufvudgården inberäknad, utarrenderad

till 98 st. arrendatorer. — Från Jordberga afsön-

drades år 1 8go cirka 1 8 hektar jord till Jordberga

Sockerfabriks A. B., hvarå året därpå uppfördes

en råsockerfabrik, hvilken sedermera öfvertagits

af det stora Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget.

Parkinotiv.
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WIDTSKOFLE
WIDTSKÖFLE SOCKEN, GÄRDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Den fyrlängade gärden, fyra höga huslängor

omgifvande en kvadratisk borggård och

flankerade af ett eller tvenne kraftiga, diago-

nalt ställda hörntorn, är att betrakta som den

mest utvecklade typen af en skånsk-dansk borg-

anläggning från

1 500-talet. I det

bekanta Burman-
Fischerska gravyr-

verket, som åter-

ger femtio skånska

gårdar sådana de

sågo ut omkring

1680, finnas afbil-

dade icke mindre

än tjugo borgar

anlagda på detta

sätt. En mängd
af dessa borgar

hade blifvit illa

åtgångna och del-

vis förstörda un-

der krigen i slutet

af 1600-talet, och

de ombyggnader,
som flerstädes företogos under följande tidehvarf,

voro ej egnade att bevara 1 500-talskaraktären;

snarare sträfvade man att bringa de allvarliga,

fästningshka borgarna i öfverensstämmelse med
de dåtida efter fransk smak anlagda förnäma
slotten. Så skedde exempelvis på Krageholm.

Godsägaren

Rudolf Stjcrnswärd.

— Senare tiders än så stilenliga ombyggnader
och restaureringar hafva icke förmått återgifva

1 500-talsborgarna deras gamla karaktär och

stämning.

En af de till vår tid i sitt gamla skick bäst

bevarade 1 500-

talsborgarna af of-

vannämnda slag

inom Skåne är

AVidtsköfle, som
tillika på grund af

sin storlek och sin

allmänna karak-

tär är en af de

mest imponerande

och mest intres-

santa byggnader-

na inom landska-

pet.

Widtsköfle äges

och bebos af gods-

ägaren Rudolf

Stjernswärd och

hans maka, Sigrid

von Horn. Går-

den är belägen i östligaste Skåne, i södra

delen af Gärds härad på det delvis sandiga

delvis af mossmarker uppfyllda slättlandet mel-

lan Linderödsåsen och hafvet. Stora lands-

vägen mellan Ystad och Kristianstad går fram

ett par kilometer väster om gården. Numera

Fru Sigrid Stjernswärd

född von Horn.
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Widl&kujle (frän söder) omkring 1680. Enligt ]iuimaii-i' ischcr.

fiirdas man dock till Widtsköflc på järnvägen

Kristianstad— Brösarp till Widtsköfle station, be-

läg-en cirka 3V-.. kilometer väster om borgen.

\'ägen går därifrån först genom en präktig barr-

skog, som närmare borgen öfvergår i löfskog

och slutligen i den vidsträckta »engelska» parken

i dennas omedelbara omgifning. Efter en stund

skymta borgens röda murar och torn mellan

träden, speglande sig i tle omgifvande breda,

vattenfyllda grafvarna. — llrsprungligen torde

man icke hafva tålt någon dylik trädvegetation

i dessa 1 500-talsborgars omedelbara närhet, då

den lätt kunde lämna skydd för en anfallande

fiende, som genom (jfverrumi)ling ville taga

borgen. Dessa höjde sig i stället, stränga och

allvarliga, i en flack och kal omgifning, något

som vid Widtsköfle torde hafva varit ännu mera
framträdande på grund af det omgifvande slätt-

landet.

Widtsköfle borgs läge i terrängen är synner-

ligen karaktäristiskt. Uen väldiga byggnaden

reser sig på en liten holme, på alla sidor om-

gifven af breda vattengrafvar, öfver hvilka ur-

sprungligen blott en enda bro med vindbrygga

ledde öfver till en annan österut belägen holme.

Numera är här en fast stenbro och en annan

dylik leder från borgholmens norra sida öfver

grafvon. Den ()stra holmen stod ursprung-

Sihiationsplan af borgen med vallgrafvarna.

Till vanslcr borghclmen, till hr.aer cn holme, diir fordom ladugårdsbyggnaderna voro beliigna. Öfverst stallbyggnaderna.
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ligen genom en enda bro med vindbrygga i

förbindelse med fasta landet. Pä denna holme

lägo fordom gårdens ladugårdsbyggnader med
ett torn i sydöstra hörnet invid vindbryggan,

bildande en mot väster, mot borgen öppen fyr-

kant och utgörande en icke oviktig länk i för-

svaret. Om man som fiende sökte nå borg-

porten, hade man sålunda först att passera vind-

bryggan mellan fastlandet och ladugårdsholmen,

därefter att öfvervinna dem som försvarade

Trapptornet inne på borggården. T. h. synes porthvalfvet.

ladugårdens byggnader och slutligen att tilltrotsa

sig passage öfver vindbryggan mellan de båda
holmarna. Numera är en ny bro anlagd äfven

från ladugårdsholmens norra sida, båda vind-

bryggorna äro ersatta af fasta stenbroar och
ladugårdsholmen är befriad från alla byggnader
samt omdanad till en vacker park med stora

träd, blomsterrabatter och välskötta gräsplaner.

Slottsholmen är rundtom försedd med stensko-

ning och mot vattnet är planterad en hög häck

af avenbok. Mellan denna och borstens murar
äro anordnade buskager och planteringar och

uppåt de röda borgmurarna växer frodig mur-

gröna.

Vid en allmän öfverblick öfver borganlägg-

ningen finna vi att den består af tvenne tre

våningar höga huslängor i öster och väster, som
äro förenade med tvenne mellanlängor, den norra

och den södra; tillsammans bilda dessa fyra

längor en i det närmaste regelbunden kvadrat,

omslutande borggården. De två förstnämnda

längorna, den östra och den västra, äro försedda

med höga gafvelrösten i norr och söder. I

komplexets sydöstra och nordvästra hörn höja

sig tvenne massiva, runda torn, det förra med
kupol, lanternin och spira, täckt af koppar, det

andra med en under i8oo-talet uppmurad tinn-

krans. Inne på borggården reser sig slutligen

i det nordöstra hörnet ett fyrsidigt trapptorn

med enkel, tegeltäckt huf.

Murarna äro öfver hela borgen uppförda af

stort tegel, lagdt i det medeltida förband med
en bindare eller kopp omväxlande med en löpare,

som var i bruk i Norden ännu under senare

hälften af 1 500-talet och först i slutet af år-

hundradet efterträddes af det s. k. renässansför-

bandet, det än i dag brukliga murningssättet.

Grundmurarna af gråsten gå rundt om upp
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ofvan jord till cirka 120 cm höjd. De hra
hö^a i;'afvelr(").sterna ilro försedda med blindnischer

och haf\ a fordom hafl trai)i)or; de branta vatten-

taken iiro tilckla med tegel.

J^n Undersöknin*^^ af de olika fasaderna j^cr

vid handen att fönstren i bottenvåninj^en och

mellanvånin^^en, den nuvarande hufvudvåninoen,

till öfverviitj^ande flertalet äro förstorade, under

det att de i den öfre vänin2;-en bibchTdlits i sin

urspruns^liga storlek. ll;ir uppe löpte fordom

den s. k. viiktargan^en rundtom hela borgen,

och i jämnhöjd med golfvet i denna väktargång

finnas iln i dag de snedt nedåt riktade skytto-

gluggar bevarade, genom hvilka försvararne

kunde bevaka och beskjuta området vid murar-

nas fot. Af d\lika gluggar finnas sju pä östra,

fyra på södra, tn^ i)å viistra och fyra på den

norra sidan; möjligen finnas spår af några igen-

nuu-ade d\-lika. — Utom från väktargången

kunde nuu-arnas fot äfven beskjutas från de

båda h()rntornen. (iillberg berättar i sin be-

skrifning öfver Widtsköfle att i den öfversta

våningen på borgen lågo icke mindre än 25

stycken stora kanoner, afscdda för att beskjuta

de fiender som samlat sig på andra sidan vall-

grafven eller beredde sig att öfvergå denna. -

På nordvästra tornet, i vinkel mot norra mu-

ren svnas tvenne på kragstenar hvilande skor-

stensliknande utbvggnader, slutande halfannan

meter r)fver marken; den

den första, den andra till

ene räcker upp till

n;ista vånin''-. Det

Trummor till ilighetsanordningar från 1500-talet.
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Widtsköfle från sydi^äst.

är ett par af de högst primitiva bekvämlig- då begreppen om snygghet och hygien icke

hetsanordningar som på 1 300-talet brukades, nått någon högre grad af utveckhng. Borgens

Widtsköfle från sydost-
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lif koncentrerade siir för öfriL^t inåt boro-p-år-

den.

Hufvudingängen och den ursprungligen enda
ingången till horgen är belägen på östra sidan,

ett lågt rundbågigt porthvalf, som ursprungligen

torde hafva tillslutits med en enda stor ekport

med en kraftig bom pä insidan. l{tt stycke

ofvanför portöppningen befinner sig ett litet fön-

ster med sneddade smygar, broväktarens utkiks-

plats, och i takfoten markeras östfasadens karak-

tär af hufvudfasad genom en större takkupa

med nischprydt gafvelröste midt öfver porthvalf-

vet. Omedelbart ofvanf()r porthvalfvet, under
brokikarens fönster, är i väggen inmurad en

stor stenhäll, hvars inskrifter utgöra viktiga do-

kument till borgens byggnadshistoria. Stenens

midt intages af ett fält, omgifvet af två kolon-

ner och en rundbåge, omslutande en bild af

treenigheten, { lud Fader med den heliLjc andes

dufva j)å sin axel, hållande bViilsaren i)å korset,

allt utfördt i låg relief af sträng, symmetrisk

hållning. 1 )\]ika treenighetsbilder förekommo
flerstädes å danska borgar från detta tidehvarf;

i Skåne finnes en sådan på Skarhult. - På

hvar(l(>ra si(L'm om midtbildcn s\-ncs en vapen-

sköld: å ena sidan (heraldiskt höger) den dan-
ska Braheättens och å den andra ätten Billes

vapen. Nedanför dessa läsas inom fyrsidiga,

profilerade ramar följande inskrifter: under Brahe-
vapnet: lENS BRÄDE HER AXEL BRADS
S0N AF KROGHOLM — och under Bille-

vapnet: FRWE ANA HER ESKI BILLES
DATER AF SVANHOLM. — Under det hela

finnes slutligen en inskrift på tre rader af föL
jande lydelse: VISKOLLE GAARDT LODT
\vx\ lens bräde opbige oc min fa-
der hanv af kong frederick til
f:ydom kioffte gvd giffve hand
MA HER LENGE STA OC ALDRIG ERA
SIN RETE ARVING GAA ANO 1553.

Borgens byggherrskap herr Jens Brahe eller

Firade (f 1560) och hans hustru fru Anna Bille

Eskesdotter (f 1566) tillhörde Danmarks för-

nämsta adel på sin tid. Herr Jens hade ärft

\\'i(ltsk()fle efter sin fader Axel Axelsson Brahe

(t 1 55')' ^o""' bland andra gårdar ägde äfven

Krageholm (Krogholm). Af \\'idtsköfle hade

herr Axel ärft hälften efter sin fader, den andra

hälften hade han köpt från danska kronan, som
låtit indraga den efter herr Axels kusin Nils
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Porthvalfvet med vapensten.

Nilsson Brahe, hvilken, som anhängare till Kri-

stian II, år 1525 hade blifvit dömd förlustig lif,

ära och gods och afrättad år 152g. Inskriftens

tydliga utsago att Widtsköfle var »köpt till egen-

dom» räddade gården från de svenska reduk-

tionsmännen under Karl XI:s tid.

Genom det låga och trånga porthvalfvet köra

vi in på den stenlagda borggården på alla sidor

omgifven af de höga röda

längorna, af hvilka den södra

kastar en djup och svalkan-

de slagskugga under det att

den norra badar i solljus. Den
ursprungliga uppgången till

våningarna befann sig i det

lilla fyrsidiga trapptornet i

gårdens nordöstra hörn till

höger från porthvalfvet räk-

nadt. Denna trappa är nu-

mera igensatt med murar i de

olika våningarna och kan icke

användas, men de flesta trapp-

stegen finnas dock kvar, så

att uppgången lätt skulle kun-

na återställas. — I fonden,

nästan midt för inkörshvalf-

vet, leder en port med bred

yttertrappa in i västra län-

gan, i hvars bottenvåning

köket med förrådsrum samt

bostäder och matrum för tjänstefolket äro be-

lägna.

Hufvuduppgången till våningarna befinner sig

numera — efter en genomgripande reparation

vmder 1800-talet — - i den östra längan, till vän-

ster när man kommer in på borggården. Ofvan-

för denna ingång sitter insatt i muren en lång-

sträckt stenhäll, som efter all sannolikhet utgjort

öfverliggaren till en öppen spis i borgens inre.

Den prydes af en aflång kartusch med rik be-

slagsornamentik i relief af en karaktär, som nära

öfverensstämmer med den holländska renässans-

stilen, samt två mindre dylika. Midtkartuschen

bär följande inskrift: HIELP WOS DAV HEL-
LIGE TREFOLDIGHED ANNO 1577. —
och i sidofälten läses: HENRIK BRAHE —
LENNE THOTT Henrik Brahe (t 1587)
och hans fru Lena Tagesdotter Thott (| 1599)
ärfde Widtsköfle efter mannens fader den förut-

nämnde Jens Brahe, byggherren, och läto full-

borda byggnaden. Herr Henrik var den siste

Brahe som ägde gården.

Denna ofvan ingången uppsatta spiselsten är

nära nog det enda som finnes kvar af borgens

inredning från 1 500-talet, om vi icke dit vilja

räkna några med sittbänkar försedda fönster i

den öfversta våningen — Afven från 1 600-

och 1 700-talen, då Widtsköfle gick i arf inom

ätten Barnekow, finnes så godt som ingenting

i behåll af inredningen, hvarken fast eller löst.

Upphuggningen af en del af fönstren företogs

väl sannolikt under denna tid. Om den kraft-

fulla grefvinnan Margareta von Ascheberg(f i 753),

Borggården med porthvalfvet och nuvarande hufvuduppgången.
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Ciicjviiuian Aschcbcrgs slol ( ItiOO-talct).

änka efter Kjell Kristoffer Barnekow ("j' 1 700),

som under slutet af 1600- oeh förra delen af

1 700-talet var fru på Widtsköfle, erinrar en

karaktäristisk länstol med spiralvridna ben och

kryss från 1600-talets senare del. Stolen har

af ålder funnits pä Widtsköfle och kallas tradi-

tionellt »grefvinnan Aschebergs stol». — För

()frigt är d(>t de re])arationer och iståndsiittningar

som Widtsköfle undergått under olika perioder

af 1800-talet som gifvit borgens inre dess nu-
varande karaktär.

En blick på de här reproducerade planritnin-

garna, utförda af den danske arkitekten professor
Meldahl, visar de ofvannämnda hufvuddelar, af

hvilka den väldiga byggnaden består, nämligen
de två längorna i öster och väster, de mellan
dem löpande södra och norra längorna, de två

hörntornen och trapptornet. De enda verkliga

mellanväggar som funnits i det inre hafva varit

de två förstnämnda längornas begränsningsmurar
mot den södra och den norra längan. Vånin-
garna hafva sålunda bestått hvardera af blott

fyra stora öppna rum med fönster såväl utåt

som inåt borggården, jämte tornrummen. Inom
dessa väldiga utrymmen hafva. sedan mellan-

väggar af korsvirke varit uppförda, hvarigenom
det icke mött några större svårigheter för olika

tider och ägare att ändra om och fördela rum-
men efter egen smak. Hur rumsfördelningen

under olika tidehvarf varit beskaffad är därför

numera i de flesta fall vanskligt att afgöra.

Källarvåningen med sina hvälfda rum har

helt säkert icke undergått någon förändring se-

dan 1 500-talet och i bottenvåningen gör den

södra liingan intryck af att vara i hufvudsak

orörd. Här ligger ett rum täckt med tunnhvalf,

af ålder kalladt »kyrkan» eller »kapellet». Ljung-

gren omtalar, efter Gillberg, att gudstjänst hållits

där och att altare och predikstol borttagits i

midten af 1 700-talet; numera är här förråd.s-

Plan af kälUuvåningen- Plan af första våningen.
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hvalf. Öster om detta rum ligger i samma
länga ytterligare ett tunnhvälfdt rum, vinkelrätt

mot det förras längdaxel, samt mellan dessa

några väl förvarade smårum, som nu användas

för gårdsarkivet och där möjligen den gamla
»brefkammaren», ett af i 500-talsborgarnas vikti-

gaste rum, varit beläget. — Det nuvarande kö-

ket i nordvästra hörnet med tegelbelagdt golf

anses hafva varit den gamla borgstugan. Torn-

rummet innanför denna är hvälfdt.

Genom den förut omtalade hufvudingängen i

östra längan inträder man i en enkel förstuga,

innanför h vilken den nuvarande ägarens privat-

våning med arbetsrum, rökrum och bibliotek i

sydöstra tornet är belägen. Från förstugan le-

der en under 1 800-talet anlagd trappa upp till

hufvudvåningen, hvars förnämsta rum ligga in-

om de östra, södra och västra längorna. Efter

att hafva passerat ett par entrérum inträder man
i den i byggnadens sydöstra hörn belägna väl-

diga stora salongen, som utgör en ståtlig och

med ett par undantag enhetlig empireinteriör.

De fyra fönstren, två åt öster och två åt söder,

äro upphuggna till betydande höjd, väggarna
äro försedda med målad dekoration utförd i

början af 1800-talet direkt på muren af en må-

lare vid namn Gernandt under slutet af den

Barnekowska tiden, före 1826. Väggfälten in-

ramas af breda från golf till tak gående pilas-

trar med kandelaberliknande ornament å Tantique

i grå, bruna och gula färgtoner. Mellan dessa

Plan af andra våningen.

23

Inne/trappan med andra råningens förstuga.

äro å de båda innerväggarna målade stora vägg-

taflor, framställande heroiska landskap med klip-

por och forsande vatten i ljusa färger. — I det

inre hörnet höjer sig en kolossal väggfast spe-

gel, omgifven af förgyllda kolonner och empire-

ornament och med ett af gripar buret väggbord
framför. De breda deux-battantsdörrarna med
för empiren karaktäristisk indelning krönas af

halfcirkelformiga dörröfverstycken med i grisaille

mot mörkgrå botten målade reliefimitationer.

På det rikt indelade parkettgolfvet ligga orien-

taliska mattor och möblemanget utgöres af soffor,

länstolar, småstolar och taburetter i empirestil i

hvitt och bronsgrönt med klädsel af rödt siden.

Taket, dekoreradt samtidigt med väggarna, är

måladt med en imiterad stenarkitektur kring

sidorna, under det att midten framställer en

öppen himmel med moln. — Det enda som
stör det enhetliga empireintrycket äro de två

kakelugnarna af ljusgrå fajans från 1 800-talets

senare del, hvilka äro uppställda på de gamla

eldstädernas platser mellan fönstren.

I yttre hörnet leder en dörr ut i det syd-

östra tornrummet, äfven det en liten elegant och

enhetlig interiör från Karl XIV Johans tid;

väggarna äro målade med nischer och ornament

i ljusa stenfärger, taket utgöres af en liten ku-
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pol med målade kasetter, samt i midten öppen
himmel. Möbeln, med ett par soffor samt sär-

skilda bänkar för de dju[)a fönsternischerna, är

af mahogny med klädsel af grönt siden, tydli-

gen samtidig med rummets fasta dekoration.

Från stora salongen intriider man vidare i

det stora i södra längan beliigna biljardrummet,

hvars tak är dekoreradt samtidigt med salongen

i början af i8oo-talet med en målad träkon-

struktion med gallerv^erk, hvarigenom man ser

en öppen himmel. (Jfver dörrarna äro som
dörröfverstycken målade ett par hvilande lejon.

Väggarna äro för öfrigt ommålade och täckas

nästan helt och hållet af sex stycken kolossala

oljemålningar af derhard I lonthorst, från 1600-

talets förra del. Taflorna härstamma ursprung-

ligen från .Salsta slott i Uppland och hafva

sedan funnits på Löberöds slott i Skåne, hvar-

ifrån de ])å 1850-talct inkr)ptes till Widtsköfle.

Kompositionerna, som finnas stuckna i koppar

af And. Ilultgren i början af 1800-talet, fram-

ställa stridscener i öfvernaturlig storlek, ur Rag-

nar Lodbroks saga, med en mängd hästar och

figurer i lysande dräkter. Tre taflor tillhörande

samma svit finnas på Kjesäter i Södermanland,

en på Maltesholm i Skåne och en, en takmål-

ning, på Drottningholm. — Möblemanget i bil-

jarden härstammar från i 830-40-talen, hvarjämte
här finnas ett par eleganta Louis XVI-byråar,
inköpta på 1840-talet efter öfverste G.Gustafs-
sköld.

I ett litet kabinett mellan biljarden och mat-
salen finnes bland annat ett par karaktäristiska

stora empirespeglar med dubbla kolonetter i för-

gylldt och bronseradt trä. Den öfriga fasta in-

redningen härstammar från 1800-talets midt.

Bland möblerna märkas här den ofvannämnda
»grefvinnan Aschebergs stol» samt en så kallad

natdåda från 1 700-talets förra del.

Matsalen, nästa rum i räckan, ett stort kva-

dratiskt rum beläget i borgens sydvästra hörn,

är inredd och möblerad under senare delen af

1800-talet i de tunga former och mörka färger,

som då voro moderna. Den mörkgröna majo-

lika-kakelugnen står på I 500-tals-eldstadens plats

vid yttervägg mellan ett par fönster. Bland
möblerna här må nämnas ett högt och smalt,

rikt järnbeslaget skåp af ek med två små dörrar

öfver hvarandra; skåpet, som härstammar från

slutet af medeltiden har möjligen i äldre tid

tillhört Widtsköfle kyrka.

.Af stort intresse äro tvenne stora relieftaflor

skurna i valnöt, framställande den ena det Beth-

lehemitiska barnamordet, den andra sabinskornas

Salongen i andra råningen.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Brahe ("j" 1587), son till borgens byggherre.

Några andra porträtt af äldre ägare till Widt-
sköfle finnas icke. Bland den nuvarande äga-

rens förfäder finnas porträtt af Stjernswärdska

ättens stamfader öfverste Rudolf Hodder Ahl-

berg, adlad (Adelhjerta) Stjernswärd (")" 1793)
och hans fru Vendela Skytte (-j- 1 804), båda i

matsalen. I arbetsrummet i bottenvåningen hänga
bilder af de nyssnämndas son majoren Karl

Georg Stjernswärd (| 1825), den nuvarande

ägarens farfarsfar och af dennes son hofmar-

skalken Rudolf Hodder Stjernswärd (f 1867) och

hans fru Maria Hagerman ("j" 1883) som förde

Widtsköfle till Stjernswärdska släkten.

Vi återvända genom biljarden och stora sa-

longen till entrérummet i östra längan, hvar-

ifrån vi inträda i den nuvarande borgfruns sa-

long och arbetsrum, bland hvars möbler vi lägga

märke till några eleganta stolar och ett smäc-

kert bord af engelskt ursprung från i 700-talets

slut. — I denna del af byggnaden ligga sof-

rum, barnkammare och några modernt inredda

gästrum.

Biljarden med taflor af G. Honthorst.
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bortröfvande, båda med
ett stort antal figurer i

den våldsammaste rö-

relse. Kompositionerna

återgå tydligen på ori-

ginal af Rubens och äro

signerade »Simon Cog-

noulle å Liége » . TillWidt-

sköfle hafva taflornakom-

mit på 1 830-talet då de af

gårdens dåvarande ägare

herr Gustaf Hagerman
inköptes på en strand-

ningsauktion i Ystad.

Det på skånska kusten

strandade fartyg, ombord

på hvilket taflorna fun-

nos, uppgafs hafva varit

på väg från Nederlän-

derna till Ryssland.

Matsalens väggar pry-

das för öfrigt af några porträtt, hvaribland ett

— en 1 600-tals-kopia — framställande Henrik

Skåp af ek i matsalen

(slutet af medeltiden).
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Matsalen.

De rester af hort^tMis fastii inrcclnint;' fran

I 500-talet som finnas i l)ehall patriiffa vi i den

öfversta vanins^en, till hvilken den stora trappan

leder ui)p. Ursprun^lii^en löpte här den smala

väktarj^^ån^^en rundt omkring- borgen at yttre

sidan, frän hvilken omgifningen kund(,' l)evakas

och fienden i hiindelse af öfverfall beskjutas

genom de nere vid gf)lfvet anbragta sneda skyt-

tcgluggarna. i )e rum som då funnos här uppe

hVo inåt borii-jrården. Numera finnes denna

ursprungliga rumsfr)rde]ning endast bibehållen i

scklra kingan, under det att i de öfriga en kor-

ridor nu ligger inåt gården och räckor af gäst-

rum åt de yttre sidorna med präktig utsikt öfver

omgifningen. I denna våning finnas inåt borg-

gården bevarade några fönster, som ännu hafva

kvar sin i 500-tals-anordning med ett par murade

sittbänkar i smygen, som täckes af en liten rund-

båge, och i norra längans korridor synas å väg-

gen åt borggårdssidan märken efter tvänne öppna

spisar, tydande på att här uppe funnits rum, af-

sedda att kunna upjnärmas.

Sammanlagda antalet rum inom Widtsköfle

borg uppgår nu till något ()fver 100 ^- källaren

oräknad - af hvilka cirka 25 hörande till de

af ägaren och hans familj bebodda våningarna,

30 gästrum och resten hörande till

köks- och ekonomiafdelningen och tjänarnas bo-

städer.

omkring Plan af tredje våningen.
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I nordvästra hörntornet leder en trappa upp på
tornets öfversta, af de under i 8oo-talet uppförda

tinnarna omgifna altan, frän hvilken man har en

vidsträckt utsikt öfver den omgifvande trakten.

Borgens närmaste omgifningar voro med all

säkerhet ursprungligen kala — soiu ofvan nämn-

des, af hänsvn till försvaret. Enligt uppgift var

det grefvinnan Ascheberg, som påbörjade plan-

teringarna kring Widtsköfle, hvilka sedan af hen-

nes efterkommande fortsattes. Sydost om borgen

licjoer en vidsträckt af höga stenmurar omgif-

ven trädgård med växthus och orangerier, som
särskildt är föremål för den nuvarande slotts-

fruns omvårdnad. Västerut sträcker sig den på

Korridoren två trappor upp i norra längan med fönster åt borggården.

1840-talet anlagda stora »engelska parken > och

på norra sidan om vallgrafven ligga en hel

räcka af ekonomibyggnader och uthus, de flesta

byggda efter ritningar af C. G. Brunius under

hofmarskalken R. H. Stjernswärds tid på 1 840-

talet.

Ett litet stycke öster om borgen ligger den
under förra hälften af 1400-talet af gårdens då-

varande ägare uppförda Widtsköfle sockenkyrka,

som på grund af sina målningar räknas som
en af Skånes intressantaste landskyrkor. Såväl

inuti som utanför kyrkan i dess södra yttervägg-

finnas en mängd grafstenar öfver forna ägare

till Widtsköfle, däribland flera med ståtliga relief-

bilder. I ett grafhvalf stå icke mindre än 1

7

mer och mindre praktfulla och väl bibehållna

kistor, i hvilka medlemmar af ätten Barnekow,
som under 1 700-talet ägde gården, hvila. Af
stort intresse, särskildt ur kostymhistorisk syn-

punkt, är en stor målning inom halfcirkelformig

ram som sitter uppsatt i grafkoret på kyrkans

södra sida. Den framställer presidenten Kristian

Barnekow (f 1666) och hans båda fruar, Elsa

Ramel och Brita Skeel, samt sex små barn.

Norr om kyrkan ligger ett område som kal-

las »gamle gård», där sannolikt den byggnad
var belägen som nedrefs vid midten af 1500-

talet, då den nuvarande borgen uppfördes. Ljung-

gren uppger att detta äldre Widtsköfle bestått

af blott ett enda hus, som jämte en ladugård var

omgifvet af vattenfyllda grafvar. — Annu längre

tillbaka i tiden låg godsets hufvudgård, som då

kallades Egeside, omkring fyra kilometer nord-

ost om den nuvarande borgen vid Yngsjön straxt

söder om Helgeåns inflöde i denna sjö. Om-
rådet närmast väster om Yngsjön kallas än

i dag Egeside.

De äldsta kända ägarne till Widtsköfle-

godset uppgifvas hafva varit tvenne brö-

der Harald och Holger Egeside eller Ege-

teside, hvilka skola hafva lefvat kring mid-

ten af 1200-talet. En af dessa hade en

son, riddaren Peder Egeside, som skall

hafva lefv^at i början af 1300-talet. Han
var möjligen fader till Inger Peders-

dotter Egeside, som blef gift med Ver-

ner Brahe hvilken nämnes som den dan-

ska Brahesläktens stamfader. Denna dan-

ska Braheätt, som utgick på svärdssidan

år 1786, förde i vapnet en stolpe af

silfver i svart fält. Herr Verners och

fru Ingers son var Nils Brahe till Gyl-

lebo och dennes son Torkil Bra/ie, hvilka

bägge jämte deras fränder af Egeside-

släkten skola hafva ägt Widtsköflegodset

eller delar däraf. Herr Torkil hade två söner,

af hvilka den äldre, Nils Brahe skall hafva ägt

Widtsköfle hufvudgård; den yngre, Peder Brahe,

som lefde i slutet af 1300-talet är den första

historiskt påvisbara medlemmen af Brahesläkten.

— Denne herr Peders äldre son, Torkil Brahe,

hade en dotter Johanna, som blef gift med den

svenske väpnaren Magnus Laurensson till Tärna

och därigenom stammoder för den svenska Brahe-

ätten, som i vapnet för två svarta vingar i gyl-

lene fält. Herr Magnus' och fru Johannas barn

upptogo nämligen moderns släktnamn, men bi-

behöllo faderns vapen.

Herr Peders yngre son Axel Brahe (f efter

1425) ägde Widtsköfle, som han uppgifves hafva

köpt af Per Grubbe och Per Egeside; en del

af gården fick han dock år 1401 af fru Märta

Akesdotter och den del som tidigare tillhört

ätten Krognos — riddaren Holger Gregersson

Krognos (f 1382) •— fick han med sin hustru

Holgere Holgersdotter Krognos.
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Uppgifterna om Widtsköfles ägare under me-
deltiden äro ovissa och delvis hvarandra mot-
sägande; de äro här sammanställda hufvudsak-
ligen efter Ljunggren: Skånska herregårdar»,

Styffe: »Skandinavien under unionstiden» och
Thiset: »Danmarks adels aarbog».

Den nyssnämnde Axel Brahe uppgifves hafva

varit ensam ägare till gården och skall hafva

låtit bygga Widtsk(jfle kyrka. Gården ärfdes af

hans son Peder Jhalie, som lefde 1441 och
hvars hustru, Brita Thott, år 1452 under konung
Karl Knutssons härjningståg i Skåne försvarade

Widtsköfle, något som låter förmoda att här

redan då fanns ett fast hus, det ofvannämnda
norr om kyrkan belägna.

Peder Brahe hade två söner Axel Jh'ahe (|

1487) och Alls Brahe (f 1480-talet), hvilka båda
skrefvo sig till Widtsköfle. Den förre ägde
äfven Krageholm, den senare Vanås. — Styffe

uppger att Widtsköfle imder medeltidens sista

decennier var pantsatt till Lunds ärkebiskops-

stol och lydde under fogden på Ahus slott.

Widtsköfle ärfdes emellertid af de ofvannämnda
herrarnas söner, kusinerna Axel Axelsson Brahe

(f I 55 i) och Nils Å^ilssoji Brahe ((\ 1529) men
samtidigt nämnas också andra ägare till gårdar

i Widtsk<>fle. Nils Nilsson lirahe dömdes som
ofvan omtalades år 1525 förlustig lif, ära och

gods och hans kusin Axel Axelsson köpte året

där[)å den till kronan indragna delen af Widt-

sköfle »til eydom > som inskriften ofvan inkörs-

porten på borgen omtalar.

.ScHierna f.a7'e Brahe {\ LS^T) ^ch fens Brahe

(f 15Ö0) ägde till en början gården gemensamt,

men slutligen blef Jens ensam ägare. Det var

också han som vid midten af 1 500-talet, mellan borgen

Hiitrcsolcring i tredje våningen öfver sydöstra tornrummet.

Sydöstra tor nriimmct I tr. upp.

1 55 1 i5(>o, lät uppföra borgen. .\ret efter

det då han uppsatte vapenstenen öfver dess

port utverkade han af Lunds domkapitel ett er-

kännande af att domkapitlet afstod från alla

ansi)råk på Widtsköfle, något som \ äl kan sättas

i samband med Styffes uppgift om gårdens

pantsättning i slutet af 1400-talet. — Den stolta

ärfdes af ^ngste sonen Henrik Brahe

(f I 58 7), som torde hafva fullbordat bygg-

naden. 1 lans båda söner afledo som barn

och han själf var den siste af Braheätten

som ägde Widtsköfle, men b}-ggherrens

(Miskan om att gården aldrig måtte från

rätter arfvinge gå gick dock i fullbordan

[)å sådant sätt att Widtsköfle genom dot-

tern Margareta Brahes giftermål år 1598

med Kristian Barnekoiv (f 161 2) genom

arf öfvergick till denna släkt i hvars ägo

lien sedan stannade i öfver tvåhundra år,

iinda till är 1826.

Kristian Barnekow, »den lärde och

ridderlige ferusalemsfararen», som var

en af den danska adelns mest framstå-

ende män på sin tid, stupade i strid

mot svenskarna år 161 2 och lämnade

Widtsköfle i arf åt sin son Hans Barne-

koiv, som dog redan 1630 och ärfdes af
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sin son Kristian Baniekozv {] 1666). Efter freden

i Roskilde, 1658, var Kristian Barnekow en af

de förste som hyllade den svenska öfverheten

och redan 1662 utnämndes han till vice-presi-

dent i Göta Hofrätt. — Hans ende kvarlefvande

son, Kjcli Kristoffer Barnckoiv, som ärfde Widt-

sköfle, var vid faderns död blott två år gam-
mal, vistades länge i utländsk krigstjänst och

dog strax efter återkomsten till fäderneslandet

år 1 700. Han var gift med den bekante Rut-

ger von Aschebergs dotter Margareta von Asche-

berg {\ 1753)) som vid mannens död öfvertog

skötseln af hans många gods. Genom klok hus-

hållning lyckades »grefvinnan Ascheberg»,ett mot-

stycke till sin samtida, den kraftfulla grefvinnan

Piper på Krageholm, att reda upp de trassliga

affärerna efter mannen och därjämte förvärfva

flera andra stora gods i Skåne, hvilka vid hennes

död ärfdes af barnen, två söner och två döttrar.

Widtsköfle och Örtofta tillföllo äldste sonen,

Kristian Barnckoiv (f 1762) som blef general,

landshöfding i Kristianstads län och upphöjd i

friherrligt stånd. Han har författat en beskrif-

ning öfver Widtsköfles ägare och vinnlade sig

liksorh sin moder om godsets skötsel. Hans
änka Eva Charlotta Stenbock dog år 1785 på
Widtsköfle, som emellertid hade från syskonen

inlösts af sonen Kjell Kristoffer Barnekoiv, (|

1 8 1 8). Då han på grund af dåliga affärer en

gång tänkte sälja fädernegården, sammansköto
frälsebönderna under Widtsköfle den erforder-

liga summan, 20,000 plåtar, och räddade går-

den åt familjen, något som bättre än något an-

nat synes vittna om friherre Barnekows egen-

skaper som husbonde. Äldste sonen, sedermera

hofmarskalken grefve Kristian Barnekoivi^ 1830),

nödgades år 1826 sälja Widtsköfle.

Köparen var bankiren i Paris Jonas Hager-

inan, som var född på Widtsköfle gods af fat-

tiga föräldrar. Han sålde gården år 1836 till

sin broder Gustaf Hagerma7i, handlande i Ystad,

som vid sin död 1839 lämnade den i arf till

sina mågar, landshöfding Dahlström och rytt-

mästaren, sedermera hofmarskalken Rudolf H.
Stjernsivärd. Den senare utlöste svågern och

blef år 1 840 ensam ägare till Widtsköfle. Han
genomförde en mängd förbättringar på godset

och mångdubblade dess afkastning samt ärfdes

af sin son ryttmästaren Karl Gustaf Stjernstvävd

(f I 896), hvilken genom sitt gifte blef ägare äfven

till Jordberga i södra Skåne. Den nuvarande

ägaren är hans äldste son Erik Rudolf Hodder
Stjernsivärd som inlöst godset från syskonen och

sedan år 1908 är gift med Sigrid von Horn.

Widtsköfle gods, till hvilket höra gårdar i

grannsocknarna Degeberga, Magiehem och Ahus
har en sammanlagd areal af cirka i 2,000 tunn-

land, däraf hälften åker; taxeringsvärdet uppgår
till omkring 1,350,000 kronor. Under den nuva-

rande ägarens tid har vid Widtsköfle station

anlagts ett kalksandstegelbruk och ett sågverk

med drittelstaffabrik, allt med elektrisk drift, och

vid gården finnas bränneri och ett stuteri för

uppfödning af remonter och egna arbetshästar.

Vid den cirka tre kilometer söder om Widt-

sköfle belägna utgården Segesholm har anlagts

en blomsterlökodling, som står under fru Sigrid

Stjernswärds egen personliga administration. Lök-

odlingen, som drifves i stor skala, omfattar tul-

paner, hyacinter och narcisser. I och för alla

dessa industrier har nyligen anlagts en elektrisk

transportjärnväg från Widtsköfle järnvägsstation

till Widtsköfle gård och ned till lökodlingen vid

Segesholm.

Stallbyggnader norr om slottet (se situationsplanen).
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GLIMMINGEHUS
VALLBY SOCKEN, JERRESTADS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af OTTO RYDBECK

a /v/ aho i/ifscs Hans ciiis dir
slärksirn J/äiisrr un Laiuif iiiid

/na o- jiiit Wahihiit tine Ihirg
genaiint ifi-rdcnx

— Gcnfralk7'arleiniästaif J.
Ilint-Å-e, ar l6y6. —

•

Det märkligaste af alla skånska herresäten

och pä samma gång en af de intressan-

taste medeltidsln-ggnader i hela Norden
är C dimmingehus. Ej endast den omständig-
heten, att byggnaden står nästan fullständigt bi-

behållen, orörd af den moderna restaurerings-

lusten, gifver den ett enastående värde, diirlill

kommer äfven, att man kiinner såväl bvggher-
rens som l)\'ggm;istarens namn samt tiden för

dess gru nd 1 ; Iggn i ng.

Det var Jens Holgersen Ulfstand, på sin tid

en af Danmarks främste män och konung Hans'

förtrogne, som lät upjjföra (ilimmingehus. bygg-
mästaren var en egendomlig och bizarr konstnär

af tysk härkomst, mäster Adam van Diiren,

och grundstenen lades den i Maj 14 99.

Borgens byggande inföll sålunda vid sekelskif-

tet, i den tid då renässansen började undantränga

medeltiden. Detaljer finnas i det gamla bygg-

nadsverket, som höra den förstnämnda perioden

till, men som helhet står (ilimmingehus med
sin enkla fasad och sin imponerande, nästan

hotande hållning som en värdig representant

för den senare medeltidens borgtyp.

Byggnadens inre förefaller nutidsmänniskan

än mera egcnartadt och främmande än dess

yttre. Den tunga luft, som slår den besökande

24

till mötes, manar fram det förgångna, och de
hvitmenade hvalfven och väggarna komma en

att frysa. Man tänker medlidsamt på dem, som
måste lefva sitt lif härinne, d;ir tumstjocka galler-

järn gjorde de knapi)h;indigt tilltagna ljusöpp-

ningarna än mindre och dystrare, och där mu-
rarna voro så tjocka, att de fasthöllo vinterns

kyla nästan till sommaren nått sitt slut. Det
kalla stengolfvet isade obarmhärtigt invånarnes

fötter och först den flammande stockelden på
spiselhällen bragte ljus och värme i rummet.

\'ar det råa seder som härskade, så voro också

sådana byggnader barbariska. Och dock be-

tecknar en borg som Glimmingehus ett stort

framsteg i fråga om smak och bekvämlighet,

jiimförd med motsvarigheter från tidigare me-

deltid.

Man hade så småningom kommit till insikt

om det opraktiska i att fasthålla vid den under

äldre medeltiden brukliga befästningsanläggnin-

gen : tornet eller kärnan omgifven af en ringmvir, en

Inggnadsform, hvaraf Skåne har en synnerligen

stådig representant i Helsingborgs kärna. För

att vinna utrymme i sådana fasta torn måste

man nämligen bygga på höjden. Härigenom

försvårades kommunikationen mellan de olika

rummen, utan att ändamålet fullt uppnåddes.

I stället fann man då på att göra tornen bredare,

så att man slutligen fick ett högt hus med rekt-

angulär grundplan. Härvid vann borgen i ut-

rymme och kunde utan olägenhet mottaga en

betydande besättning.
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En svårighet var emellertid, att öfverblicken

saknades. Endast från öfversta våningen, som
vanligen utgjorde ett enda rum, kunde man hålla

utkik öfver borgens alla sidor, och denna olä-

genhet blef ännu mera kännbar, då bruket af

eldvapen gjorde försvaret mera kompliceradt.

Visserligen har man på Glimmingehus anbragt

ett karnap öfver ingångsdörren för att skydda
denna och hufvudfasaden, men man har icke

här tillämpat metoden att medelst hängtorn i

byggnadens hörn söka behärska två sidor åt

gången, såsom fallet är med flera ungefär sam-

tidiga hus, t. ex. Vik, Örbyhus och Bergkvara'''.

Det var ur dessa hängtorn som jordfasta hörn-

torn, rundelar och bastioner utvecklade sig under

loppet af det sextonde århundradet.

Glimmingehus är beläget i Vallby socken,

Jerrestads härad i Skåne. Till Simrishamn är

afståndet endast cirka i mil, till Ystad 2'/.,.

Byggnaden är förlagd till en sidländ mark, som
rundt om begränsas af smärre åsar. Fordom
täcktes den omgifvande terrängen af vatten och

ännu 1767 omtalar Gillberg, i sin »Beskrifning

öfver Christianstads län», att borgen låg »på en

Holme i en liten insiö»*.

Borgplatsen omgafs af sjön å tre sidor och

endast åt söder stod den medelst en landtunga

i förbindelse med den omgifvande terrängen.

Denna landtunga genomskars af vattenfyllda

grafvar, öfver hvilka vindbryggor förde. Vägen
upp till borgen gick mellan grafven och sjön

och, enär ingången låg åt norr, kunde en an-

gripare beskjutas från tre sidor, innan han nådde

fram till portöppningen.

Den kringbyggda gården begränsas i söder

af själfva huset, i öster och norr af ekonom ih vis

i två våningar och i väster af nuvarande bo-

ningshuset, en envåningsbyggnad med frontespis.

Samtliga flyglarne tyckas vara yngre än borgen,

men de medeltida uthusen ha säkerligen haft

ungefär samma belägenhet som de nuvarande

längorna. Själfva ladugården ligger ett stycke

söder om borgplatsen, på andra sidan om den

forna vattengrafven.

* Detta senare upiifclrcles af Jens Holgersens svärfader Arvid * Samme författare anför, att fiske fanns till nikltorft i denna sjö

Trolle. och i tre fiskdammar.

Norra fasaden. Till höger nuvarande corps de logis.
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Glimmingehus är en väldi

30
lii^g-er

^ stenhyg-crnad

m. läng- och

af

I 2 m.

1 5 och gafvelspetsen

Yttermurarna äro i botten-

m. tjocka och längst upp öfver

gafvelr()stena, som äro tunnast,

I m. Mellan murarnas tjocklek växlar
1' Grundvalarna tilltaga i mäk-

vid gräfningar har man ej

m:s djup. Också mär-

400-åriga murarna.

-) 1

rektangulär grundplan,

bred. Takkanten

26 m. öfver marken
våningen nära 2'/.

r*/, m., medan
mäta öfver

från V. till i '/, m.

tighet nedåt, och

funnit dem sluta [)å

kas inga sättningar i de

Borgens omgifningsmurar, hvilka troligen varit

afrappade, iiro liksom skiljemurarne uppförda af

klufven, kristallinisk sandsten, af det slag som
finnes vid .Simrishamn; gafvelröstena däremot

äro af skiffrig kalksten, som antagligen brutits

i närheten. Af sistnämnda material äro lika-

ledes tak- och trapphvalf i första och andra

våningarna. Alla niurhö)rn sann dcirr- och f()n-

sterom fattningar ilro gjorda af finhuggen got-

ländsk kalksten, likaså en del arkitekturdctaljer i

byggnadens inre. Jons Ilolgersen har efter allt

att döma användt sin stiilliiing som liinsman pa

fiotland att f()r-

skaffa sig sten där-

ifrån. 'rroligt\'is

har äfven en del

af virkesmatcria-

let kommit från

denna skogrika ö.

Tegel förekom-

mer i tredje vånin-

gens takhvalf, ;i ()f-

versta våningens

samt vindens fchi-

steroin fattningar, i

utsprånget ()fvcr

])orten samt i tak-

gesimsen. 1 )enna

senare består af

tre skift, det mc^l-

lersta af liggande,

de öfriga af stå-

ende tegel, men
dessslarfvigamur-

ningssätt tyder på,

att den u])pfr»rts

eller åtminstone

upplappats under

senare tid. Antag-

ligen har d(;tta

skett efter en till-

ämnad förstciring

af Glimmingehus

år 1676.

Yttermurarna äro släta, endast sparsamt an-

bragta fönster- och dörröppningar bryta den
tunga, nästan öfverväldigande enformigheten i

husets yttre. Dock finnes på norra långsidan
uppe vid taklisten ett karnap i tegel och kors-
virke, buret af väldiga tredubbla stenbjälkar,

hvilket anbragts i försvarssyfte, och på södra
långsidan kvarsitta ännu bärstenarna efter två
mindre utbyggnader.

G aflarn a afslutas med tinnar, täckta af svagt
lutande kalkstenshällar. Den öfversta tinnen i

öster uppbär ett liggande lejon, hugget i kalk-

sten i något mindre än naturlig storlek, och å
den västra fanns fordom en stående naken mans-
figur, stödd på en klubba och med en hare i

handen, allt af sten. Denna skäggige vildman
har nu sin plats nere vid marken i en provi-

soriskt upptagen nisch å b}-ggnadens västra

gafvel.

Midt emellan

upp finnas en

muren. Huruvida dessa

byggnadsställningar, eller om de anbragts som
plats för fågelbon

våningarna en och två trappor

rad fyrkantiga, grunda hål i

endast utgjort stöd för

ar ej lätt att af-

göra. Sistnämnda

ändamål tjenatvif-

velsutan ett tjogtal

hål i h varje gaf-

vel, s}nliga dels

som murade fyr-

kantiga öppnin-

gar, dels som små
rundade hål —
möjligen mynnin-

gar af lerurnor —

•

hvilka äro ])lace-

radc en i midten

af hvarje tinne.

Ett vida allvar-

ligare syfte hade

de dubbla rader af

brädfodrade bom-

hål, som ännu fin-

nas kvar i öfversta

våningen. De sitta

två och två öfver

hvarandra mellan

fönstren och voro

ämnade att upp-

bära en skytte-

gång af trä, som
gått rundt om
hela borgen.

Husets olika vå-
Östra gafveln-
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ningar hafva väx-

lande höjd. Bot-

ten- eller källarvå-

ningen, hvars golf

ligger I m. under

marken, är cirka

41/2 n^- hög, den

andra 4, den tredje

3V2 och den fjärde

våningen 3,15 m.

Fönsterfördelnin-

gen på borgens

norra sida, där den

enda ingången fin-

nes, åskådliggöres

af bilden å sidan

246. Man finner

däraf, att de höga
men ytterst sma-

la källargluggarne

äro uppförda af samma råhuggna stenart som
fasaden — utom å västra gafveln samt ett till

köket hörande fönster midt på sydfasaden, hvilka

ha omfattningar af välhuggen kalksten. Så är

äfven fallet med de rektangulära fönsteröpp-

ningarne i våningarne en och två trappor upp.

Dessa omfattningar utgöras af fyra finhuggna

kalkstensplattor, så anbragta, att tvä stå på en

underliggare och uppbära i sin ordning en öfver-

liggare. Ofversta våningens stickbågiga fönster-

öppningar äro byggda af tegel, ej af naturlig

sten.

På södra sidan motsvaras dörröppningarne af

smala, trebågiga ljusgluggar, som belysa de olika

trapp-planen — ett par ingångar till källarvånin-

gen äro uppbrutna i senare tid. Dessutom finnes

i andra våningen utgång till ett hemlighus, hvars

kragstenar ännu äro i behåll, medan i tredje

våningen en bredare dörröppning ledde till ännu
ett utbygge, äfven detta med bevarade krag-

stenar.

Midten af hvarje gafvelröste upptages af en

rymlig, stickbågig ljusöppning. Hvartill de fem
muröppningar tjenat, hvilka sitta invid tinnarna

två och två i samma höjd samt en enstaka

högst uppe, är svårt att säga. De utvändigt

framspringande bröstningsplattorna under dessa

hafva troligen anbragts i fortifikatoriskt syfte.

Husets enda ingång ligger, som redan om-
nämnts, på norra sidan, ej i midten utan närmare
åt väster. Dess bredd är endast cirka i \/, m.,

höjden 2. Den halfrunda trappa, som nu för

upp till den 1
1/2 m. öfver marken belägna port-

öppningen, är ej ursprunglig, utan härrör från

1800-talets förra del. Den gamla bestod af

Södra fasaden. I förgrunden den igenfyllda grafven

hvitgrå kalksten,

och hvarje steg

mätte nära 2 m. i

längd, ^A, i bredd

och 1/4 m. i höjd.

Omedelbart of-

vanför portalen är

en ansenlig min-

nestafla af sten in-

murad. Denna be-

står af en enda

kalkstensskifva af

2 '/o ni:s längd, si-

rad med figurre-

liefer och med en

numera svårläslig

inskrift. Nedre par-

tiet af denna ko-

lossala skifva är

indeladt i tre fält.

I det mellersta afbildas borgens byggherre Jens

Holgersen Ulfstand, stående i full rustning bred-

vid sin vapensköld. Till höger om sig har

han sin första hustru Holmgård Axelsdotter af

den danska Braheätten, och till vänster står

hans andra maka Margareta Arvidsdotter af

Trollarnes släkt. Partiet ofvanför bilderna upp-

Ingångsportalen.

248





SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

tages af en inskrift i tre afdelningar. Den mel-

lersta lyder:

a(n)no d(omi)ni mcdxcix a(n)ne(n) s(anc)te

valborge dagh tha lade jak jens holgerso(n)

förste stene(n) i gru(n)dvalen i thet(te) hus.

Ofver Holmgård Axelsdotters bild står:

a(n)no d(omi)ni mcdxcv s(anc)te elsebe dagh,

tha döde jak hol(m)ger axelsdotter pa visborgh

ok ligger i tomorpe kloster.

Den tredje inskriften berättar:

a(n)no d(omi)ni mcdxcvni, sa(n)cti olavi dagh,

tha giorde jens holgerso(n) sit bröllop ok med
margreta arvits dotter pa visborgh.

Ännu år 1676 tillstängdes portöppningen af

en kopparklädd ekdörr, beslagen med järnreflar

och försedd med två skottgluggar. Hålen efter

de tre bommar, som höUo koppardörren stängd,

finnas ännu kvar.

Det förut omnämnda karnapet i fjärde vånin-

gen har sin plats midt öfver ingången, och

genom de båda luckor, som bilda golf i det-

samma, kunde diverse projektiler nedstörtas öfver

dem, som sökte intränga i borgen. Den under

karnapet befintliga dörröppningen i tredje vå-

ningen, hade måhända tillkommit ej endast i

försvarssyfte, utan äfven för att underlätta

transporten af föremål upp i de öfre vånin-

garna.

Ingångsporten öppnar sig mot en trång för-

stuga, som täckes af ett stickbågigt tunnhvalf,

och från hvilken tre dörrar leda. Porthvalfvet

kunde afstängas från förstugan medelst ett fäll-

galler af järn, hvilket sänktes ned genom en

ännu bevarad, brädfodrad öppning i taket. Strax

innanför denna finnes i förstugans takhvalf ännu
en öppning af 30x40 cms vidd, genom hvilken

försvararne kunde träffa en angripare, som for-

cerat fällgallret.

Innan vi beträda trappan, som leder uppåt

och som fordom stängdes af en järndörr, öppna
vi den östra af förstugans båda öfriga dörrar

och stiga sex trappsteg ned till källarvåningen.

Den afdelning af denna, hvari trappan mynnar,

har synbarligen varit afsedd till kök. Detta

upptager husets hela bredd, men är till gengäld

mycket smalt och nästan fullständigt mörkt.

Ljusöppningarna i källarvåningen utgöras näm-
ligen af cirka 6 decim. höga, men endast i decim.

breda springor i murarna. Af sådana finnes

en i norra ändan af det cirka 10 m. långa köket,

medan det motsvarande södra fönstret är föga

större, men försedt med vask och aflopp af

sten. Enär de båda ljusöppningarne voro så

minimala, måste man antaga, att ständig eld

brunnit å lergolfvet och meddelat ljus och värme
såväl åt köket som åt det öster därom belägna

10 m. breda och öfver 11 m. långa rummet.
Midt emellan de båda korshvalf, som utgöra

kökets tak, finnes nämligen ett ovanligt vidt

rökfång, från hvilket en skorsten, hvars öfre del

är nedrifven, går upp i byggnadens midt. Från

rökfånget sträcker sig en djup bakugnslik nisch

öfver två meter in i västra tvärmuren och från

denna nisch ytterligare en mindre sådan, nästan

lika djup, åt samma håll (se grundplanen).

I inre, öfre hörnet af denna senare nisch äro

två runda öppningar om 1 5 cms diameter an-

bragta bredvid hvarandra. Dessa utgöra myn-
ningen af tvenne murade, rörliknande kanaler,

hvilka fortsätta, den ena till våningen en trappa

upp, den andra till våningen ofvanför denna.

Från midten af en 2V> m. bred och i m.

Förstugan. Tvärs öfver hvalfvet synes öppningen för fäll-

gallret och bakom denna en kvadratisk skottglugg.

hög hvalfbåge, som jämte en dörröppning tjenat

att förmedla ljus och värme från kökets eldstad

till det innanför belägna, stora rummet, utgår

ett liknande rör, hvilket slutar i ett rakt ofvan-

för beläget rum. Dessa kanaler ha hitintills

kallats för talrör, men härtill kunna de näppe-

ligen ha tjenat. De mynna nämligen pa ett

ytterst obekvämt sätt tätt uppe under hvalfven

i små stickbågiga nischer, hvars botten utgöres
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af en utskjutande kalkstensplatta med
ett cirkelrundt hål uti. Det vore me-
ningslöst att ha talrör, som äro svår-

åtkomlig-a äfven med tillhjälp af stege.

De ha helt enkelt varit varmluftskana-

ler, och nischerna innanför rökfånget

ha tjenat som värmekammare till den

äldsta bevarade värmeledningen i Nor-

den. Det hela har åstadkommit en

synnerligen välbehöflig uppvärmning
af luften i de ytterst kalla och ogäst-

vänliga stensalarna. Ville man om
sommaren afstänga värmen behöfde

man endast lägga en flat stenhäll

öfver rörmynningen inne i nischen.

Den innanför köket liggande stora

stugan är nästan kvadratisk till grundplanen och

upptager, liksom det förra, husets hela bredd.

Taket utgöres af träbjälkar liggande intill hvar-

andra och burna af fyra kraftiga tvärbjälkar af

ek, hvilka sammanhuggits till en enda. Denna
hvilar dels på yttermuren, dels på en åttkantig

midtpelare och slutligen pä en pilaster i västra

väggen. Mellan pelaren och pilastern finnes i

golfvet en nu igenfylld brunn, nästan kvadra-

tisk till formen och kantad med kalkstenshällar.

Fönstersmygarna äro synnerligen breda och

djupa samt i hvarje sida för.sedda med ett fyr-

kantigt hål, antagligen afsedt att upptaga en

bjälke, till stöd för skjutvapen. Sådana bjälkhål

finnas i så godt som samtliga fönsternischer i

hela huset och ha förut ansetts tjcna som fäste

för bommar till fönsterluckorna. Härtill voro

de emellertid omöjliga på grund af sitt läge

och ringa djup.

En liknande trappa som den till källarvå-

ningens östra hälft leder från förstugan ned i

våningens västra del. Denna har hvarken eld-

stad eller värmeledning och är genom en skilje-

mur afdelad i ett större rum, täckt af två kors-

hvalf och en innanför befintlig, tunnhvälfd kam-

mare, förbundna genom en dörröi)])ning.

Såväl väggar som hvalf i hela källarvåningen

sakna rappning, och golfvet tyckes ha utgjorts

af lera eller jord.

Från den ijemensamma förstugan leder en

rak stentrappa med branta steg upp till nästa

våning. I midten af det tryckta tunnhvalf, som

täcker trapploppet, finnes en likadan fyrkantig

öppning som i yttre förstugan, anbragt i för-

svarssyfte, medan en annan af rundad form

upptager midten af första trappafsatsens tak.

Genom två snedtställda skottgluggar i västra

sidomuren kan hela uppgången bestrykas. Från

den nyssnämnda afsatsen kommer man genom

Den stora stii/^iin i l;ulliui\uungcn. I.li i ijuny^rcn: .^l.aiibk.i herregårdar.

en dörr — den enda som lämnar tillträde till

hela den öfriga delen af huset — in i ett för-

rum, af det underliggande kökets storlek. Det
täckes af två korshvalf, och midten upptages af

köksskorstenen, som är mycket vid nedtill men
kraftigt aftrappas mot taket. I nästa våning

återfinnes den ej, enär den nedrifvits, säkerligen

år 1676.

I detta förrum finnas två dörröppningar,

af hvilka den midt emot ingången befintliga

leder in till en synnerligen ståtlig, hvälfd sal.

Rummets storlek är densamma som den under-

liggande stugans. Ofvanpå stenpelaren i denna

.senare reser sig en kraftig kolonn med väldig

kvadratisk bas och uppbiir kring midten en

massiv, åttkantig bordskifva, allt af sten. Frän

kolonnen utgå fyra ribblösa korshvalf med an-

slag dels pä konsoler i väggarna, dels på en

kolonn, som står intill västra väggen, ofvanpå

den undre stugans väggpelare. Golfvet utgöres

af väldiga furuplankor, och sex små fönster med
djupa smygar insläppa ett sparsamt ljus i rum-

met. Dessa fönster sitta ovanligt högt och äro

belägna två på hvarje af husets långväggar;

deras bröstningsbänkar äro horisontala, och de

sakna således sittplatser i motsats mot öfriga

fönster i denna och ofvanför liggande våningar,

hvilka äro försedda med sådana. De kunna

ha fått denna form af försvarshänsyn, enär den

plana rymliga bröstningsbänken var synnerligen

lämplig för uppställande af stycken — hålen

för rekylbjälkarna finnas kvar äfven här — men

förhällandet kan också ha sin grund däruti att

man ville låta den väggfasta bänken gä obruten

fram längs hela väggen.

I det stådiga rummet finnes ingen spisel, men

värme saknades dock ej fullständigt. I närheten

af ingången, 2V2 m- öfver marken och tätt invid

hvalfvet, synes en fyrkantig nisch täckt af en

51



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

stickbåge. Detta är

mynningen för den

värmekanal, som
uto-år från hvalf-

öppningen mellan

köket och den in-

nanför liggande

borgstugan.

För att komma
till de rum, som
upptaga andra

hälften af vånin-

gen, måste man
återvända till för-

rummet. Härifrån

leder en smal och

kort gång, som på
grund af trapplop-

pet inunder ligger

tre steg högre än

den öfriga delen af våningen, till ett rektan-

gulärt, af två korshvalf täckt rum, hvilket for-

dom tillslöts af en järndörr. Inuti detta, strax

till höger om ingången, finnes en dörr till en

liten fönsterlös kammare, belägen rakt ofvanför

yttre förstugan. Här ser man ännu i golfvet

den fyrkantiga skottglugg, som mynnar i förstu-

gans tak, samt den

långsmala bräd-

fodrade öppning,

livarigenom fäll-

gallret hissades

upp och ned. Of-

vanför denna öpp-

ning sitter en krok-

formig kragsten.

Öfre borgstugan från väster.

som tjenat att upp-

bära gallrets vind-

spel, medan dettas

andra ända hvilade

i en i muren be-

fintlig fördjupning.

Men vi åter-

vända till det nyss-

nämnda rummet.

Detta upplyses af

tre fönster, alla

med sidobänkar. I det västra har den ena bänken

ersatts af en låg stenvask, försedd med aflopps-

ränna. Strax intill detta fönster är en stor spisel,

svärtad af flitig eldning, anbragt i hörnet, och

dessutom utmynnar en af värmekanalerna i

rummet. På mellanväggen mot den inre kam-

maren finnes på ena sidan om dörren, öfver

Öfre borgstugan från öster. Högt uppe på fondväggen nära dörren synes en värmeledningsnisch.
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hvilken en relief med Ulfstandska vapnet in-

murats, en djup nisch fcirsedd med en utskjutande

stenplatta. Pä andra sidan intill spisen synes

en grundare, men hcjgre murfördjupning, hvilken

troligen gjort tjänst som sittplats invid den

värmande brasan. Annu en sak af ganska stort

intresse finnes i detta rum. I den nordöstra ljus-

öppningens östra sida har borgens nuvarande

ägarinna lyckats ur hvittningen framdraga de

i putsen med ett spetsigt verktyg inristade kon-

turerna af ett fartyg. Tyi)en är 1 500-talets,

och möjligt är att teckningen härrör af husets

grundläggare, Jens I lolgersen. Denne var väl

förtrogen med sjövapnet och förde länge med
framgång befälet öfver konung Hans' flotta.

Golfvet i detta rum består af kalkstensplattor.

Så är äfven fallet med den innanför liggande

kammaren. Denna täckes af ett tunnhvalf, och

i dess västra vägg äro de fr)rut omtalade snedt-

ställda skjutgluggar belägna, som behärska in-

gångstrappan. 1 södra väggen finnes en i vin-

kel gående gång ut till ett hemlighus. \'inkel-

böjningen torde ha förorsakats af fr)rsvarsh;lns\ n

Värmeledning och kamin saknas, men kammaren
ligger åt söder och kunde dessutom få värme
genom dörren till det yttre rummet.

Frän de båda rummens lilla entré stiga vi

därpå upp för ännu en smal stentrappa med
synnerligen höga steg. Trappan täckes af två

stenhällar samt af en trätrappa, som leder till

öfversta våningen. Ett af de nedre stegen är

försedt med en skottglugg urhålkad i stenen

och en liknande glugg intager midten af nästa

trappafsats. Härifrän kommer man in i borgens
praktväning.

Praktvåningen utgöres af tre rum liksom vå-

ningen inunder. Det största af dessa rum, till

hvilket en dörr leder direkt från trappafsatsen,

upptager två tredjedelar af hela våningen och upp-

lyses af åtta fönster, alla med sidobänkar. Lik-

som öfriga fönster i denna våning äro dessa

försedda med en järnring, hvilken fastgjorts så

djupt inne i smygens hvalf, att den måste in-

satts samtidigt med uppförandet af murverket.

I Ivartill ringarne ifråga användts är ej lätt att

säga, antagligen ha de haft något med belvs-
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Frustuga eller sofkammare. I fondväggen två skottgluggar

(mot trappan), till höger dörr till hemlighus (delvis igenmurad).

ningen i denna borgens ståtligaste våning att

göra. De förekomma också endast här.

Emellan fönsteröppningarna S3'nas ojämna,

smala »pilastrar» af murbruk, intill h vilka for-

dom stått resta bjälkar, hvilka utgjort afslutning

till mellanväggar af korsvirke eller trä, som af-

delat detta stora rum i flera mindre. Då de

närmast yttermuren stående bjälkarne i dessa

mellanväggar ej slutit fullständigt till denna, ha

mellanrummen utfyllts med murbruk, och det

är detta murbruk, som efter korsvirkesväggarnas

borttagande, sitter kvar i form af pilasterlik-

nande upphöjningar. En sådan bjälke med puts

bakom och utgörande afslutning till den vägg,

hvari den nuvarande ingångsdörren till rummet
är anbragt, sitter ännu kvar. Ofvannämnda in-

redning, som afdelat detta stora rum i mindre,

är icke, såsom en del forskare an-

sett, ursprunglig, utan har tillkommit

i senare tid, måhända för att bereda

magasinsutrymmen åt olika sorters

säd eller dylikt.

Rummets tak består af furuplan-

kor, hvilande på krafdga tvärbjälkar.

Det ursprungliga stengolfvet, som än-

nu delvis finnes kvar, är lagdt så, att

två rader kvadratiska kalkstensplattor

omväxla med en rad smalare, rekt-

angulära.

En synnerligen vacker spis af Kom-
stadskalksten upptager fondväggens
midt. Dess ena sockel är skadad,

men å den andras yttersidor äro ut-

huggna en sill och en ödla, hvarjämte

öfverliggaren, som uppbär rökfånget,

är prydd med Ulfstandska vapnet.

Högt uppe i sydöstra hörnet på husets

långsida är infälld en kalkstensplatta med en

annan vapensköld. Det är Rosensparreska vap-

net, som här fått sin plats, till minne af Jens

Holgersens moder, Birgitta Rosensparre.

Genom norra väggen leder en dörr, hvars

träklädda bomhål ännu finnes kvar, ut i det fria.

Denna dörr har, såsom redan omnämnts, troligen

blifvit anbragt ej blott af försvarshänsyn, utan

också för att underlätta transporten af tyngre

föremål till de öfre våningarna. Alldeles midt

emot synas spåren efter en igenmurad dörr-

öppning, som förde till ett liknande utbygge
som i våningen inunder, äfven detta med be-

varade kragstenar.

Från denna rymliga sal leder en kraftigt

tecknad dörr in till två smärre rum*, äfven dessa

för sin tid ståtligt utrustade.

Det yttre rummet är, hksom motsvarande i

våningen inunder, försedt med såväl eldstad som
värmeledning, hvadan det således med fördel

kunde användas som bostad. Det är relativt

ljust och gladt, samt upplyses af tre fönster,

hvaraf de två äro försedda med sidobänkar. I

det västra har, liksom i våningen inunder, ena

bänken utbytts emot en vask af sten jämte af-

loppsränna. Ofvanför vasken är en åttkantig

stenplatta af gotländsk kalksten infälld i fönster-

smygen. A denna platta äro inhuggna kon-

turerna af en riddare i full rustning, stödd på
sitt slagsvärd och hållande Jens Holgersens och

* Möjligt är, att det större praktrummet skildes från de öfriga genom
en smal förstuga af trappans bredd. Måhända har här funnits någon
kolonnanordning, hvari det kapital haft sin plats, som jämte ett af

stegen till den ursprungliga yttertrappan, ligger pä gärden invid in-

gången. Om en skiljemur i väningen ofvanför afdelat det högre

liggande partiet frän det lägre, låter det äfven tänka sig, att kapitalet

haft någon funktion att fylla där.

Riddarsalens sydöstra del. (Afplankningen till vänster ej ursprunglig.)
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Spisel i liddarsalcn.

dennes första hustrus va[)cnskr)klar i händerna.

Omskriften är egendomlig och lyder: jak ar en

kempe stark och stoor fra gulland jak till schone

for mcdlxxxvu.

Midt emot denna relief, i samma fcHisternisch,

är en större, fyrkantig kalkstensplatta inmurad;

den saknar ornering, men är genoni borrad af

tvenne runda hal af okändt syfte. Äfven i de

öfriga f()nslrcn ha liknande^ stcnplattor funnits.

Skiilpliirdctalj å spisclbasen.

2

De voro emellertid bortrifna redan i midten på
1 700-talet (jämför Gillberg: Beskrifning öfver

Christianstads län), utom i den nordvästra smy-

gen, där i ena sidan en rund sandstensrelief

med det Ulfstandska vapnet ännu finnes i be-

håll. I den östligaste fönsternischen sitter lika-

ledes en liten kalkstensplatta, som till två tredje-

delar tillsluter ett i nischens vägg befintligt skåp.

Rummet täckes af två ribblösa korshvalf, som
hvila på snidade kragstenar, och golfvet utgöres

af kvadratiska kalkstensplattor. Det står i för-

bindelse med den inre kammaren förmedelst en

dörr med spetsbågig, rikt sirad omfattning, hvars

anordning visar, att åtminstone den inre delen

af densamma, liksom den angränsande krag-

stenen, sannolikt tagits från en äldre byggnad

på Gotland.

I samma väiro- finnes en ganska stor och

djup nisch, hvars orappade sidor antyda, att

dess inre varit doldt af trädörrar. Till vänster

om detta skåp, strax under hvalfvet, synes den

nisch, hvari värmekanalen mynnar. Omedelbart

ofvanför den förstnämnda nischen är en relief-

platta, föreställande KrLstus på korset, infälld i

muren. På ena sidan om korset knäböjer Jens

Ilolgersen, på den andra står Johannes med
den sörjande Maria i sina armar. Det intres-

Dörromfattning i praktvåningen.
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Fdiislci iiisi II med sillplatscr och bomliäl samt därofvan Gotländsk dörroinlattnin<i aj tidi>it i^otisk karaktär.

Ulfstandska vapnet.

santaste med bildvcM-kd är emellertid, att å dess

()fre kant står inristadt, på ena sidan />i 505»
och till höger diirom Adam > jämte ett sten-

huggaremiirke. inskriften besannar, hvad man
redan i f()r\;lg" kunnat sluta sig till, att mäster

Adam \;ui 1 )iircn \arit husets byggmästare.

Särskildt karakliiristisk fr>r konstnärens fram-

ställningssiitt är en stenrelief pä bredvidliggande

innervägg. l)ilden föreställer jungfru Maria med
barnet och påminner starkt om konstnärens

större framstiillning af samma ämne i Lunds

domkyrka.

Den smala kammaren innanför täckes af två

korshxalf samt har i mellanväggen en nisch, be-

lägen midt f()r det yttre rummets. Alla tre

fcMistren ha sidobänkar, och på vänstra sidan af

hvarje sm\-g finnes i muren ett skåp ungefilr

'
., m. i kvadrat. Kammaren får värme på sam-

ma sätt som den i våningen inunder belägna,

endast då dörren öppnas till det yttre rummet.

Till öfversta våningen leder en trappa af fyr-

sidiga stockar, nedtill urhfilkade för att foten

skulle få plats, och hvilande på grofva bjälkar,

i )enna våning utgöres nu af ett enda rum med

golf af furuplankor och med bjälkloft. Dess

västra tredjedel ligger cirka '/,, m. högre än

Sk,\ne. 1\. 2

det öfriga golfplanet, hvilket sammanhiinger med
den omsläntiigheten, att de underliggande västra

rummen äro försedda med hvalf, hvilka taga

Relief föreställande korsfästelsen. Å ramens öfre kant läses

till vänster 1505^, till höger Adani", under den knäböjande

figuren H» (Jens Holgcrsen).
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Relief föreställande Jungfru Maria med barnet. I fonden

strålgloria, nedtill månskäran.

större plats än det bjälkloft, som täcker våningens

östra del. Möjligt är på grund af den föga

motiverade nivåskillnaden, som kunde undvikits,

om man höjt bjälkloftet motsvarande halfva meter,

att denna västra del varit afstängd från det

östra partiet och afdelad i rum lik-

som i de öfriga våningarna.

Fönstren äro sjutton till antalet samt

alla försedda med sittplatser och bom-
hål. Deras ljusöppningar äro srörre

än i de båda våningarna närmast un-

der, '/i m. breda i m. höga mot re-

spektive 7-' och ^4 "i- Deras om-
fattningar utgöras af tegel, ej såsom
i de ofvannämnda våningarne af hug-

gen kalksten.

På norra sidan finnes utgången till

karnapet, hvars golf utgöres af två

lämmar. Dessa kunde, såsom förut

påpekats, fällas upp och projektiler

nedkastas, om den underliggande in

gångsporten angreps af fienden.

Ungefär midt emellan alla fön

sterna mynna två rader fyrkantiga hål,

synliga äfven utvändigt. De mäta un-

gefär 15 å 20 cm. i hvarje sida, och

gå tvärsigenom murarna. Hålen äro brädfodrade

så att två sidobrädor stå på ett bottenstycke

och själfva uppbära en täckbräda, samt äro be-

läo^na uno-efär midt öfver hvarandra. De öfre

äro placerade i höjd med vederlagen för fönster-

nischerna och ha en något utåtlutande riktning,

de nedre, igenmurade inåt, äro belägna nära

golfplanet. Förr ha dessa bomhål antagits vara

skottgluggar, men detta antagande omöjliggöres

af deras små dimensioner och parallella väggar.

De utgöra helt enkelt bomhål för en skyttegång

af trä, hvars golf gått i plan med våningsgolfvet,

och hvars tak burits af de öfre bommarna.
Träbeklädnaden gjorde att bommarna lätt kunde
skjutas ut och in. En liknande brädbeklädnad

återfinnes i ett af bomhålen till den dörr, som
i våningen inunder befinner sig midt öfver in-

gångsdörren. Äfven här har brädfodringen tjänat

samma ändamål, att underlätta bommens rör-

lighet.

\'inden, till hvilken en brant trätrappa för,

upptager husets hela längd och bredd samt upp-

lyses af två stora hvälfda ljusöppningar. Först

så högt uppe tyckes man känt sig skyddad mot
skjutvapen och stormstegar att döma af fönstrens

storlek.

Takstolarna äro synnerligen grofva med trenne

hanbjälkar öfver hvarandra, och sparrverket för-

stärkes af midtståndare och spännstolar. Tak-

pannorna äro understrukna och ligga på grofva

läkten. De äro ej medeltida, och den ursprung-

liga betäckningen har säkerligen förstörts vid

den tillämnade demoleringen af Glimmingehus
år 1676. Enstaka pannor af medeltida typ lära

Parti af öfversta våningen. Mellan fönstren synas upptill bonihål för

skyttegången, nedtill äro de igenmurade.
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för öfrigt ha [)åträffats i huset. En rymhg skor-

sten har uppstått i hvarje gafvelröstes öfversta

tinne och en ungefär midt pä huset. Afven

dessa tyckas ha nedrifvits är 1676.

I )et är naturHgtvis ganska svart att med alj-

sohit säkerhet afgöra, hvartill de oHka rummen
i den gamhi borgen användts. \in god ledning

vid bestämmandet häraf utgör emellertid den

olika förekomsten af eldstäder och värmekanaler

saint fönsterlxinkar, hvarjämte en af Hintzke år

1676 utförd besiktning af huset i någon mån
kan bidraga till lr)san(let af denna fråga. Det

resultat, hvartill man vid en sådan unders<)kning

kommer, är följande:

1 källarvåningen upptogs midtpartiet af köks-

afdelningen med sin fönstervask och sin väldiga

eldstad, innanför h vilken bakugn och värme-

kammare hade sin plats. V.n hvalf- och en dörr-

(ippning förmedlade värmeströmmen ut till det

stora rummet i (kster, som måste ha tjänstgjort

som borgstuga, hvarest de gemene bland hus-

folket hade sitt tillhåll. \'ästra afdelningens l)åda

rum sakna värme och torde ha användts som

visthusbodar, det inre dessutom, i händelse af

behof, som fängelse. Troligen var det här, som

Otto Stison, Sören Norrbys tappre underbefiil-

hafvare, satt f()rvarad, sedan h,in tillfångatagits

i slaget vid Pnmcketoftalund.

En trapi)a upp kommer man till en fiu-stuga,

som måste ha varit ganska dräglig ui)p-

hållsort, ty den stora kciksskorstonen, som går

midt igenom densamma, har ständigt hållit tem-

peraturen där relativt hög. Den stora stensalen

åter torde ha användts som öfre borgstuga. Det

.säger sig själf, att besättningen i en medeltida

borg hade en föga homogen sammansilttning.

Utom de råa, obändiga knektarna, samt den

egentliga tjänarepersonalcn, funnos också unga,

adliga svenner, som skulle fullborda sin upp-

fostran. Det låter tänka sig, att de f()rnämligare

Sektion ocli fasad. (Efter C. G. Brunius, Glimmingchus. I

Ilislciiisk Tidskrift V.)

af denna sammanrafsade skara höllo till i öfre

borgstugan. En annan möjlighet är, att man
ätit i den nedre och för öfrigt vistades i den
öfre salen eller tvärtom. Hintzke förmäler näm-
ligen, att i öfre stugan brukade Jens Holgersen
spisa med sitt folk, en tradition, som måhända
bevarats oförändrad ännu efter 1 50 år. Hintzke
skrifver vidare, att yttre rummet i västra delen af

våningen var borgherrens sofrum. Rummet ifråga

har tvifvelsutan varit dagligstugan. Härpå tyda

många omständigheter, .såsom fönstren med sina

sidol)änkar och vasken; vidare väggnischen med
sin stenskifva, hvilken kunnat användas som
skänk, och den öppna spisen, jämte hvilken t.

o. m. finnes värmeledning. Den inskrift som
Hintzke fann anbragt öfver hvilobänken i spisel-

vrån: »Eriederich, König in Dennemarck: allein,

was billig ist», visar också, att rummet användts

af borgherren, äfven om det icke var Jens Hol-

gersen utan måhända dennes son, som tecknat

de .själfsäkra orden. Det i ena fönsternischen

inristade skeppet talar också f()r, att borgherren

brukat vistas i rummet, likaså det Ulfstandska

\ai)net öfver dörren.

Det rum kring h\ilkel allt kretsade i den

medeltida borgen \ ar dagligstugan. Denna var

på en gång hvardagsrum, matrum, sofrum och

barnkammare. Därjiimte kunde en frustuga

finnas, men detta var ej nr)dvändigt. Den in-

nanffjr dagligstugan befintliga kammaren med
sill hemlighus och sina sittplatser i fönstren var

väl en sådan frustuga eller den gemensamma
sofkammaren.

]{n svårighet på de medeltida borgarna var

bristen på gästrum. Kom en förnämligare gäst,

fick borgherren i regel afstå sitt eget rum åt

denne. Så tyckes emellertid ej ha behöfts på

("dimmingehus. I nästa våning, praktvåningen,

ligga ofvanför de senast beskrifna rummen två

hvälfda kamrar af samma storlek som dessa.

Den )'ttre, motsvarande dagligstugan, kallas af

Hintzke kyrkan='= och möjligt är, att den användts

som borgherrens privata kapell, härpå tyda bil-

derna af Vår Eru och korsfästelsereliefen. Vas-

ken i ena fönstersmygen, bänkarna, väggskåpen

samt förekomsten af såväl spis som värmeled-

ning visa emellertid, att rummet äfven användts

för annat ändamål. Prydligare gästrum torde

varit svårt att uppleta på den tiden, och om

konung Hans, som sägnen förtäljer, gästat Glim-

m ingehus, torde han hafva fått sin bostad just

i detta rum.

På ett större gods plägade i regel finnas en

så kallad brefkammare, eller det viktiga rum,

* DclUi namn tillägger Gillbcrg flt öfre borgstugan.
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Bottenvåninrren. Första våningen.

Andra våningen.
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Tredje våningen.
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( Ifvcrst plan af bi>Ucnvaiiii\L;cn nch fiirsta vaningen. Bottenvåningen: .7 Å'öi\ a f/t/s/atf, b väriiifkamiiunu- nud tiHi vännckaiialci-; Ji

mdrr borgstuga . < briiiiu. d iniiröppning till kökel med rn vdrinckaiuil; C ock I) förr<idsruiu, cc iiinnihilicr. Första väningen: ,/

förstuga, B förriiin, a skorsten, b passage; C öfrc borosti/ga; D dagligstiiga, e nini för försvaret , dd vdggiiischer, c eldstad; E sof-

kammare, f gaiig till hemligliiis, g skottgluggar.

Nederst plan af andra och tredje våningarne. Andra våningen: yl förstuga; />' riddarsal. a eldstad, b utgång till hcmlightis, c dörr

utdt; C praktrum, mallända använd! till gudst/enst. d madonnabild , e sten nnd Ulfstandska vapnet, f vask med alloppsrör, därofvan
en åttkantig reliefflatta, g eldstad, h murniseli, därofvan ei} korsfästelsebild; D brefkaminareff}. i murniseh. k skottgluggar. Tredje
våningen: de streekadc linjerna tvärt igenom murarna äro bomhal för skyttegång af trä; a karnap ofvaii ingångsdörren.

där bor^-herren förvarade alla sina handlingar

och värdesaker. Kammaren innanför det ofvan

beskrifna rummet har troligen varit Jens Hol-

gersens brefkammare. Härpå tyda också de

många väggskåp och nischer, som finnas i väg-

gar och fönstersmygar.

Om ett smalt förrum skiljt dessa båda kamrar
från den stora praktsalen öster därom, har detta

tvifvelsutan förstörts vid skorstenens nedbrvtande
år 1676.

Riddarsalen, som man väl får benämna detta

ståtliga rum, upptager större delen af våningen
och har den vackraste spiseln i hela huset. I

Hintzkes beskrifning omnämnes icke, att detta

rum varit försedt med galler för fönstren, me-
dan de båda öfriga rummen i samma våning
samt hela våningen inunder haft sådana — ett

finnes ännu bevaradt i en fönsteröppning å väst-

gafveln. Fönsterrutor tyckas ha funnits såväl i

hvardags- som praktvåningen, med undantag
för trappafsatserna, och de staplar, hvarå fönster-

bågarne gått, sitta ännu kvar utvändigt.

Ofversta våningen, hvare,st, enligt generalkvar-

termästaren Hint/kes )'ttrande, i8 stycken kunde

få plats, har uppförts hufvudsakligen i försvars-

syfte, såsom bomhålen för skyttegången också

utvisa. Den kunde dessutom med fördel an-

vändas som danssal vid fästligheter, då utrym-

met i den egentliga praktvåningen ej räckte till.

Äfven å vinden har man i ljusöppningar och

gluggar å gaflarna haft möjlighet att uppställa

skjutvapen, hvilka kunde behärska nejden vida

omkring. Särskildt från västra gafveln kunde

man bestryka den genom kärr och moras gå-

ende infarten till slottet.

Det har redan påpekats, att Glimmingehus

som helhet gör ett rent medeltida intryck, och

dess byggmästare var fast rotad i den gamla

tidens smak och formgifning. Ett undantag

härifrån gör emellertid den figurrelief, som har

sin plats öfver ingångsportalen. Den bär vittne

om en ny tids uppfattning, ty det är först längre

fram, som det blef vanligt att framställa por-

trättet inom profankonsten, frigjordt från kyrkan

och kyrkliga förhållanden. Det ligger en god
portion själfkänsla i denna relief med dess in-



GLIMMINGEUUS

skrift. Och ett starkare betonande af person-

ligheten än i den hlla bilden från 1487 i näst

r)fversta väningens nordvästra hörnrum med om-
skriften »jak ar en kempe stark och stoor» etc.

torde vara svårt att tänka sig, om dessa ord

verkligen åsyfta Jens Holgersen'''. Denna sist-

nämnda relief är säkerligen icke utförd af Adam
van Diiren. Dess upphofsman måste vara den-

samme, som huggit grafstenen öfver Jens Hol-

gersens fader, Holger Henriksen, hvars dödsår

är 1485, och troligen var han från (iotland.

Cirafstenen r)fver Holger Henriksen står nu

jämte Jens I lolgersens egen i tornet till den

näri)elägna \'alll)y kyrka*'', dit de flyttats från

sin plats i kyrkans (östligaste hvalfafdelning —
som enligt Brunius varit uppförd i sen medel-

tidsstil — är 1871, då lagman Sylvan till-

byggde kor och tvärskepp. Vid detta tillfälle

öppnades Jens Holgersens graf och hans svärd

upptogs ur kistan. Svärdet lär sedan hafva

öfverlämnats till Statens historiska museum i

Stockholm.

I
ens 1 lolgersens egen grafsten skiljer sig i upp-

fattning och utförande fullständigt från faderns;

man finner genast, att de äro från skilda tids-

åldrar. 1 )en företer däremot stor likhet med
stenen öfver /\xel Brahe till Kragcholm och

dennes hustru. Denna sistnämnda sten, daterad

1524, ligger i ^'stads klosterkyrka. Likhetenär

så påfallande, att man måste anse båda dessa

grafstenar vara huggna af samm(> man.

l'å ett i)ar st;l]len i vårt land finnas ännu

kvar förfallna eller illa restaurerade borgar

af liknande typ som ( ilimmingehus, men som

bevaradt byggnadsdokument står detta senare

fullkomligt enstaka. Orups gård, som ligger

endast en mil väster om Glimminge, erbjuder

visserligen stor yttre likhet med sin granne,

men är endast en[l,bet}(lligt försämrad och för-

enklad koj)ia af denna. ( >rup lortle uppförts

ett eller annat tiotal år efter ( ilimmingehus och

med detta som förebild. P>yggherre var säker-

Swlan delta skrifvits, våren 1910, har Nils Lither»;, i en fiir-

tjänstfull uppsats, iniblicerad i år i Histnrisk tiskrift tor Skåneland,

\\\ s. 2^<), närmare >;ran>kat dc från äldre medeltida byggnader ta<;na,

•jotliuulska arkileklurdelaljer, som finnas i den t;amla hor^^en. lian

kommer härvid bl. a. till den slutsatsen, att orden »en kempe stark

och stoor» skulle hänsyfta på själfva Glimniin{jebus. De bevis, som

lämnas fiir antaj^andel ifråfja verka emellertid knaiJi^ast (ifverlyjiande.

Att de båda bilderna till vänster om Jens llolgcrsen å korsfästelse-

reliefen skidlc f.ircställa dennes båda hustrur, hvilket äfven Rnmius

anta<;er. är orikti^jt. Hildebrands uppfattning af dem såsom Maria

oeh johannes är Ivifvelsutan den rätta.

Kniigl (iillberg fanns ännu år l^b' pä norra, inre muren af

Vallby kyrka en hu^i;en sten med följande inskription: »Anno 149')

d. 1

'

Maji lade Iiins Flol^erson Ulfstand Riddare KiksAniiral och

Landsman på (iylland, (ilimniinfic fasta stenhus Grund. Dödde 1523.

begrafven hiir ined sin andra fru, Margareta Trolle oeh hafver välb,

Måns Hosencrantz bcfiistadt denna sten till en hugkonmiclse. Anno

i()5 1 .»

ligen Jens Holgersens bror, Olof Holgersen till

Bonidt eller också den förres son Greger Jensen.

Liksom de båda husen ej haft samme bygg-
herre ha de ej heller haft samme byggmästare.

På många andra ställen finnes det emellertid

ansenliga minnen kvar efter Adam van Diirens

verksamhet som kyrko- och slottsbyggmästare.

Det är vid Lunds domkyrkas ombyggnad under

början af i 500-talet, som han arbetat sin längsta

tid, och här har han också på flera .ställen in-

huggit sitt namn jämte åtföljande mer eller

mindre originella inskriptioner. Med stöd af

språket i dessa har man kunnat fastslå konst-

närens nationalitet. Han var från Tyskland,

från en af de många orter med namnet Diiren

som finnas i provinsen Westphalen. Med led-

ning af mästarens arbeten i Lund kunde man
utan svårighet kännt igen hans mejselföring pä
(ilimmingehu.s, äfven om han ej signerat kors-

fästelsereliefen 1505. Såväl figurskulpturen, som

öfriga dekorativa partier - - de äldre, »lånade»

detaljerna undantagna visa med tillräcklig tyd-

lighet, att mä.staren ledt arbetet från början tillslut.

I )et har lyckats fcirfattaren att följa mäster

Adam från (ilimmingehus, där han, med af-

brott, arbetat från grundläggningen 149Q till

I 505 och måhända något längre, till Köpenhamns

.slott, hvarest han år i 503 .skulpterat ett monu-

ment öfver konung Hans, hvilket fordom hade

sin i)lats vid trappan till riddarsalen. På skilda

ställen i Lunds domkyrka har han ristat ärtalen

151;,, 1 5 1 4 , 1524, 1525 och 1527. Troligen

är det också han, som å Borgeby uppfört bl. a.

iirkc biskop Börjes torn, hvilket må.ste skett före

biskopens död 1519.

Då Kristian d. 11 och de danske i året 1520

dragit till Stockholm får att kufva sven.skarne,

ditkallades ock.så mästaren antagligen f(»r att

sätta det gamla slottet i godt och stridbart skick,

lut skulpturverk i Storkyrkan med årtalet 1521

\ isar, att han nämnda år varit verksam vid byg-

gandet af ett kapell därstädes. Det är slut-

ligen ej osannolikt, att det var samme man, som

år 1532 får ett pass af danske konungen för

att resa till Tyskland -oc hiid tiilbaghe». Se-

dermera tyckes han påbörjat återuppförandet af

Malmöhus, om man får döma af de originella

skulpturer å rundelarna där, hvilka i hög grad

påminna om denne konstnärs bizarra skapelser.

Hvar Adam van Diiren sammanträffat med

Jens Holgersen är svårt att säga. Måhända var

det på Godand, där Jens Holgersen år 1487

blef länsman efter Iver Akselsön Tott, och hvar-

ifrån byggnadsmaterial till Glimmingehus häm-

tats. \%by hade (enligt Lindström: Anteck-

26
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ning-ar om Gotlands medeltid) genom de stän-

diga inflyttningarne från Tyskland, särskildt

Westphalen, nästan blifvit en tysk stad. Det

ligger då intet märkvärdigt i att finna den

westphaliske byggmästaren på Gottland, ön med
den rika medeltidsarkitekturen och det utom-

ordentliga stenmaterialet, hvilket var kändt vida

omkring och exporterades till främmande länder.

Det låter naturligtvis också tänka sig, att van

Diiren direkt inkallats af Jens Holgersen eller

att konung Hans först tagit honom i sin tjänst

för att bygga »det ny hus» vid Köpenhamns
slott, hvilket omtalas 1493.

Om byggherren, den mäktige Jens Holgersen,

konung Hans' riksamiral och en af rikets herrar,

gå en mängd sägner, som vittna om mannens
djärfhet och makt. Då kriget med Lubeck år

1509 utbröt, tillfogade han fienden stor skada:

»Der siges han förte sin Herre et Aar

Fra tydske Stzeder meer Bytte,

End alle de Slotte i Riget staaer»,

Dessa ord vittna tillräckligt om hans bety-

delse för Danmark under dessa oroliga tider.

Det var emellertid ej endast genom sina krigiska

framgångar som Jens Holgersen vann ryktbar-

het, han användes äfven ofta af konung Hans

Vildmannen . Ursj)rungligen jilaccrad å viistj^afveliis öfvcrsta linne.

2

i fredliga värf. Dessutom var han känd för

sin hänsynslöshet och sina mångfaldiga upptåg
och infall. Det är om honom man sjunger:

»Han ogsaa meget Eventyr dref

med Lyst og lystige Sinde

Som man skal n?eppe i Skrift og Bref

I fremmede Drefter finde.»

Ett dylikt infall, som, säkerligen med orätt,

tillskrifves honom, kan här förtjäna anföras, enär

det felaktigt till bilden af den förut omnämnde
skäggige vildman, som är uppställd vid husets

västra gafvel, knyter Jens Holgersens namn.
Bilden, hvilken med vänstra handen stödjer sig

på en knotig trädgren och i den andra håller

en hare, har, såsom förut omtalats, med all

säkerhet haft sin plats å västra gafvelns öfversta

tinne, som motsvarighet till det å östra gafvel-

spetsen hvilande lejonet. Då Hintzke började

sin förstöring af skorstenar och tak har stenen

troligen nedvräkts från sin upphöjda plats.

Enligt sägnen skulle bilden minna om ett

besök, som konung Hans gjort på Glimminge-
hus. Konungen satt vid middagsbordet och

var så tillfreds med de läckerheter, Jens Hol-

gersen lät uppduka, att han bjöd honom ut-

bedja sig en nåd. Denne bad då om ett så

stort stycke af angränsande kronojord, som han

kunde hinna gå omkring, medan konungen
satt till bords. Detta beviljades, hvarpå Jens

Holgersen gaf sig i väg och mycket riktigt

återkom innan konungen ännu rest sig från

bordet. Han hade då en trästubbe i ena han-

den och en hare i den andra för att visa, att

han gjort sig så god tid på sin vandring, att

han hunnit upprycka stubben och fasttaga haren.

Stenfiguren har emellertid intet med sägnen

att göra, som är af fullkomligt sekundär natur

och säkerligen uppkommit på grund af bildens

attributen

Det var en mäktig borg, Jens Holgersens.

Men någon fientlig belägring har den aldrig

haft att utstå. I stället kan man säga, att den

af landets egna försvarare lidit åtskilligt afbräck.

Det var ar 1676, som man befarade en fientlig

landstigning. Generalkvartermästaren Hintzke

fick då i uppdrag att förstöra borgen, enär man
fruktade att fienden eljest skulle sätta sig fast

där. Med en styrka af 20 bönder började han

förstörelsearbetet den 16 juni. Men redan da-

gen därpå måste han kommit till insikt om
sin oförmåga, att med denna fåtaliga arbets-

styrka osh utan tillgång till sprängämnen de-

molera en byggnad som Glimmingehus. Han
skref nämligen till generalguvernör Fabian von

Fersen, att han ansåg sig behöfva ytterligare
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GLIMMINGEHUS

130 man jämte minörer och sprängämnen. Dock
skulle arbetet taga m}'cken tid och blifva sär-

deles kostsamt. Han framlade därför en annan
plan till fästets oskadliggörande, hvilken gillades.

Det var att nedbryta taket jämte trävirket i de
öfversta våningarna, låta igenmura de flesta fön-

stren samt lägga ut en bred väg öfver grafvarna.

Lyckligtvis hann generalkvartermästaren ej

fullborda förstöringsverket. Redan den 18 hade
han från en af de öfre våningarne sett den dan-
ska flottan segla förbi, och få dagar därefter

låg denna i ^'stads hamn. Hintzke måste dra-

ga sig tillbaka, och

dlimmingehus'

förstörincr blef al-

drig fullbordad.

Huru länge |ens

Holgersens borg-

varit bebodd är

svårt att säga. l'å

Burmans teckning

från omkr. i68o',

i Burman-Fischers

Frospecter, synes

gården vara kring-

byggd af låga

hus, af hvilka det

västra är uppfördt

i korsvirke. Sten-

husen hade, enligt

Hintzke, fasta mu-
rar och det östra

af dessa som, ehuru påbygdt, ilnnu står kvar,

bär årtalet 1640 jiimtc Holger Kosenkrands'

och hans hustru Lene (
i)

klenstjernes initialer.

Längre än till nämnda år torde C^dimmingehus

näppeligen ha tjänat till l)ostad för borgherren.

Hint/kes uppgift att alla tre längorna voro i två

våningar fcirefaller föga riktig. I sin »Beskrif-

ning öfver Christiandstads län -> omtalar Gillberg

1767 tvenne grundmurade i)aviljonger en våning

höga, antagligen de nuvarande norra och östra

flyglarna. Den norra längans (Åxv. våning upp-

fördes af lagman T. L. .Svlvan, som äfvenledes

f()rsett envåningshuset i väster — måhända \\\>\>

fördt på det forna korsvirkeshusets grund •

—

med frontespis.

Ladugarden ligger sydväst om gården. Ln

* Det är tinlij^t alt cicnna är gjord najjot lidi^are än l()8o, tmli-

gon före 1676, då den Hinlzkcska deiiioierinfjcn egde rum. A do

gi\rdar, som skadats under kriget, äro de fiirstörda partierna alltid

noggrant iakttagna i Biirnian-Kischers prospccter, men å Cdimmingchus

står ej endast taket kvar, utan också åtskilliga detaljer, som nu saknas,

hvarjänitc skorstenen ännu höjer sig ofvan takåsen, alldeles ])å det

stiille, där den måste haft sin plats f()re 1676.

Väster om gården synes på prospectet den s. k. (iranholnien, fiir-

hiuiden med horgplatscii medelst en Inygga.

Kammat herre

Holger Rosciicrant:

vindljrygga ledde fordom ditöfver, men redan på
Gillbergs tid var grafven igenfylld. Denne för-

fattare omnämner såsom hörande till ladugården
en korsvirkesbyggnad och tre grundmurade län-

gor. En af dessa senare, numera kostall, finnes
ännu kvar med sin stentafla, hvarå läses: »AI.

R- K- — L. S. B.» (Mogens Rosenkrands —
Fru Sofie Bille) »1654» samt följande inskrift:

»Mogens Rosenkrands lad mig berede
Til Oxen i mig at foere och feede

Gud lade den trivis i Herrens nafn

Baade den som selger och kiöber till Gafn.»

\'id Jens Hol-

gersens död år

1523 öfvergick

Glimmingehus i

sonen Börjes ego.

Dennes enda barn

dottern Margareta

f()rde, genom gif-

termål med Frie

Rosenkrands till

1 .anting, egendo-

men öfver till den-

na släkt.

Enligt Ljung-

gren: ».Skånska

Herregårdar» har

egendomen .seder-

mera passerat föl-

jande händer: Axel

Rosenkrands tog

gården i arf efter sin fader, förutnämnde Eric

Rosenkrands. Hans son var den bekante Holger

Ro.senkrands, kallad den rike, som bl. a. lät upp-

föra gårdens östra flygel. Dennes son Mogens
innehade därpå Glimmingehus och efter honom
I lolger Rosenkrands. Under dennes tid caduce-

radcs Glimminge vid det 1709 utbrutna kriget

med Danmark, men god.set återställdes efter

några år till ägaren. Holger Rosenkrands dog
barnlös, hvarpå gården ärfdes af brodern, danske

kammarjunkaren Anders Mogensen, hvars son

Holger i sin tur ärfde densamma. Denne sålde

emellertid egendomen, som nu befunnit sig i

Rosenkrantzka släkten i öfver 200 år till den

ryktbara fru Christina Piper, hvilken i sin ord-

ning, år 1736 bytte bort densamma mot Östra

Lorup till bröderna jochim och Corfitz Beck

(sedermera Beck-Friis).

Öfverstelöjtnant Jochim Beck-Friis öfverlät re-

dan 1739 sin andel i Glimmingehus till brodern

Corfitz, och efter dennes död år 1761 ärfdes

gården af äldste sonen, exellensen grefve Jochim

Beck-Frii.s, hvars broder Corfitz Ludvig i sin

Fru Adclc Rosciurant:

född SyIvan.
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Tack vare den nuvarande ägarens och i ännu

högre grad ägarinnans pietetsfulla intresse för

den gamla borgen har denna ännu ej berörts

af restaurerande händer, och vi våga hoppas,

att en sådan restaurering aldrig kommer att

ske. Här om någonsin är det önskvärdt att

vidmakthålla och konservera, ej att förändra

och restaurera. Man vågar också hoppas af

den släkt, som innehaft Glimmingehus i sekler,

att den fortfarande bevarar orubbadt åt landet

detta enastående minne, en medeltida riddareborg.

tur öfvertog densamma. Sedermera såldes godset

åt friherre Jakob Kjell Bennet, men köpet åter-

gick, och Glimmingehus emottogs af bröderna

Lave och hofmarskalken Corfitz Ludvig Beck-

Friis. Efter den senares bortgång inropades

gården på auktion för lagman Tage Ludvig
Sylvans räkning. Dennes dotter, Adéle Sylvan,

återförde gården i Rosencrantzka släktens händer

genom sitt gifte med kammarherre Holger Ro-

sencrantz till ()rup, hvilken ännu äger den-

samma.

Glimmingehus omkring 1680. Efter Bumian-Fischer.
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OVEDSKLOSTER
ÖVEDS SOCKEN, FÄRS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Al GUSTAF UFMARK

Fciiitonhuiulratalet, rcnässanstidehvarfvct, \ ar

i den skånska godshistorien en gkmsperiod

och en tid af Hfhg verksamhet, hvarunder

en mängd fasta borgar och präktiga slott upp-

fördes i landskapets olika delar, helt naturligt i

nära anslutning till byggnadskonsten i dess då-

varande moder-

land l)anmark.

Annu under 1 600-

talets första årtion-

den fortsattes den-

na verksamhet. —
1 Sverige dilremot

är detta tidchvarf,

den äldre och den

yngre \'asatiden,

I 500-talets senare

och 1 600-talets

förra del, ännu en

förberedelsens tid

i ofvan ben")rda

afseende. Det var

först inemot år-

hundradets midt

som den priva-

ta slottsbyggnads-

verksarnheten börjar

land.

Helt motsatt blcf f()rhållandet under det karo-

linska tidehvarfvet. Sedan Skåne genom freden

i Roskilde, 1658, återförenats med Sverige, öfver-

gingo de skånska godsen det ena efter det andra,

mera eller mindre frivilligt till svenska ägare,

Ftilicrrc Hans Ramel.

taua fart i vårt

många l)esutna äfven annorstädes i landet. Tiden

var orolig; fientligheterna mellan Sverige och

Danmark blossade upp ånyo och mänga af de

stolta I 500-talsborgarna ledo svåra skador genom
belägringar och eldsvådor. Några nybyggnader

fr)rekommo endast undantagsvis. — I öfre Sverige

däremot, särskildt

i Mälarlandskapen

rådde under Kar-

larnes tidehvarf en

) tterst liflig bygg-

nadsverksamhet,

ledd af lessinerna

och deras samtida

och med landets

stormän som bygg-

herrar.

Först under för-

ra delen af i 7 oo-

talet, sedan full

trygghet och stad-

ga inträdt i förhål-

landena i Skåne,

vidtager ånyo en

period af verksam-

het inom det om-

råde hvarom här är fråga. Många af de under

krigsåren mer och mindre förstörda skånska

slotten undergingo nu genomgripande restaure-

ringar, hvarvid de uppsvenska ägarne ofta nog

sökte bringa dem i öfverensstämmelse med den

uppsvenska slottsarkitekturen sådan denna ut-

vecklat sig under sin glansperiod under 1600-

Frihcn innan Fanny Ramel

född Cederström.
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talets senare del. Detta gäller t. ex. om det

af Kristina Piper återställda Krageholm och det

gäller också om nybyggnader, t. ex. det af

samma myndiga dam uppförda Kristinehof.

Från och med denna tid är Skåne äfven i

konstkulturellt afseende nära förenadt med det

öfriga Sverige. I de skånska 1 700-tals-slottens

såväl ytterarkitektur som fasta inredning och

möblering kunna vi se talrika bevis för att det

varit Stockholm som varit deras ägares och

byggherrars hufvudstad. 1 särskildt hög grad

är detta fallet med Övedskloster, som med rätta

kan betecknas såsom ett af icke blott Skånes

utan hela Sveriges präktigaste herresäten från

det adertonde århundradet. — Både byggnadens

yttre och rummens fasta dekoration äro här ut-

förda efter ritningar af i öfre Sverige verksam-

ma konstnärer och bland möblerna, som till sin

väsentliga del äro samtida med slottet och allt-

jämt haft plats i dess gemak, träffas en mängd
föremål af direkt uppsvensk, Stockholmsk här-

stamning.

Alltifrån år i 766 har Ovedskloster varit fidei-

kommiss inom ätten Ramel och genom ett testa-

mente af år 1792 medtogs bland det som skall

tillhöra fideikommisset äfven möbler och en

mängd öfriga föremål »i de sex vackraste rum-

men på slottet» d. v. s. hela hufvudvåningen.

Därigenom har »Kloster» bibehållit en enhetlig

och genomförd stil-karaktär som skänker det ett

särskildt behag och ett osedvanligt stort kultur-

historiskt intresse. Det värdefulla tillskott som
slottets inventarium år 1901 erhöll genom testa-

mente till fideikommisset af en mängd dyrbar-

heter, som tillhört ätten De la Gardie (från

Löberöd och Hamiltonhouse), har icke stört det

enhetliga intrycket. — Sådant det nu är ger

Övedskloster en sällsynt rik och fyllig bild af

ett förnämt stormanshem i Sverige från 1 700-

talets senare del. I denna miljö infoga sig på
ett naturligt sätt både arf från äldre och en del

föremål från något yngre tider.

Övedsklosters skapare var den i Skånes gods-

historia berömde friherre Hans Ramel (j" i 799),

som år 1753 hade köpt godset af sin svåger

grefve Adam Lewenhaupt. Aret förut hade han
tagit arf efter sin fader, den originelle Malte

Ramel (f 1752), som bland andra gods i Skåne
äfven ägde Hviderup, Löberöd, Westerstad, Mal-

tesholm och Sireköpinge. Af sin nyssnämnde
svåger köpte Hans Ramel äfven egendomarna
Svansjö och Asum och af sin andre svåger, grefve

Casimir Lewenhaupt, det intill Övedskloster grän-

sande Tullesbo samt slutligen något senare af

friherre Emanuel De Geer Silfåkra. Hans Ramel
gällde som Skånes störste jorddrott på sin tid.

Han var en driftig jordbrukare och en ifrig bygg-

herre; på nästan alla sina ofvan omtalade gårdar

lät han utföra omfattande byggnadsarbeten: Tul-

lesbo lilla nätta slott lät han bygga år 1780,

INLiltesholm och Löberöd omdanades, på Mal-

tesholm byggde han den med rätta vidtberömda

uppfartsvägen etc. På Övedskloster byggde han

utom det stora slottet äfven den närbelägna soc-

kenkyrkan.

Lorentz Gillberg omtalar i sin år 1765 tryckta

beskrifning öfver Malmöhus län att Övedskloster

»nu snart kommer att ombyggas efter en där-

till af framlidne Herr Baron Hårleman förfat-

tad ritning, och skall bestå uti en Corps de

Logie med 4 st. Pavilloner, hvaraf 2:ne redan

äro färdiga». — Öfverintendenten friherre Karl

Hårleman afled visserligen redan den 9 februari

år 1753, således samma år som Hans Ramel

övedskloster efter Thersncr.

266



ÖrEDSKLOSTER

Bor^^årdcn från slottstrappan med inkörsportcn i fonden.

köpte Kloster» och 12 år innan (iillberi^s bok

trycktes, men det finnes dock ingen anledning

att hctvifla att icke Tlillbergs utsago iir riktig.

I I;ui(Miian hade år 1748 gift sig med I lenrika

juliana von Liewen, en syster till Hans Kamels

styfmoder och under två af sina skånska resor,

hvarunder han skref resebref till presidenten

grefve Karl hVedrik Piper, gästade I lårleman

på det Kamelska godset Maltesholm; år 1750,

då den gamle Malte Ramel ännu leftle, uppe-

höll han sig där under en vecka i bcirjan af

juni och 1752 torde han hafva firat midsom-

maren på Maltesholm och stannat diir inemot

en månads tid. Malte Ramel hade dött i januari

samma år och den unge Hans Ramel, syster-

son till 1 lårlemans fru, var då ägare till Mal-

tesholm; han var sedan 1746 gift med Amalia

Beata Lewenhaupt och sannolikt var väl frågan

om att han af sin svåger skulle köpa Oveds-

kloster redan då å bane. Måhända talade de

båda friinderna under dessa högsommardagar

l)å Maltesholm om det slott, som skulle byggas

på Kloster, och Hårleman lofvade då att utar-

l)eta de ritningar, som sedermera, när köpet

blifvit verklighet, kommo till utförande.

Ritningar till Övedskloster finnas dels i gårds-

arkivet, dels i I ,unds universitet och dels i Of-

verintendentsämbetets arkiv. Hårlemans signatur

finnes visserligen icke på något enda af dessa

mänga blad, men å de ritningar, som finnas i

Lunds universitets ägo och som äro på 1870-

talet af N. M. McUidelgren utförda kopior, står

antecknadt att de iiro gjorda efter original af

Hårleman. Dessa ritningar upptaga planer till

alla våningarna, fasader och rumsinredningar;

bland de talrika bladen i gårdens eget arkiv

finnes bland annat en stor ritning till det nu-

varande -galleriet» samt en massa detaljer, pro-

filer till dörr- och fönster-foder, bronsbeslag m. m.

i utpräglad rokokostil, vidare en ritning till par-

kettgolfvet i nuvarande stora salongen och kabi-

nettet, ritningar till fönster, approberade af Hans

Kamel etc. — Bladen i ( )fverintendentsämbetet

utgöra ett alternativt förslag med planer och

fasader, som icke blifvit utfördt.

Sannolikt kunna alla ritningar till fasaderna,

grundplanerna samt några af rumsinredningarna

och en del af detaljerna tillskrifvas Hårleman;

huruvida han utfört äfven de ritningar som legat

till grund för vägi^arnas dekoration i praktrum-

men synes ej sannolikt. \'i skola nedan åter-

komma till denna fråga. De talrika profilrit-

ningarna m. m. svnas närmast vara utförda af

någon verkmästare eller dylikt.

Övedskloster är beläget ett litet stycke öster

om \'åmbsjön, en af Skånes största insjöar, cirka

25 kilometer rakt österut från Lund. Trakten

omkring och söder om \'åmbsjön utgjordes for-

7



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Öi'edsklostcrs slott från borggården.

dom af ödsliga flygsandsfält, men numera är

sanden bunden genom omfattande skogsplan-

teringar. y\d norra sidan om sjön, där marken
är starkt kuperad, växer präktig bokskog och

omkring Ovedsklosters gård ligga vidsträckta

skogsparker. En liten å, kommande från höjder

öster om gården, rinner genom ängarna söder

om slottet ut i Våmbsjön. — Ljunggren upp-

ger att stället fordom hetat Or på grund af

traktens rikedom på ör- eller grusjord. Under
medeltiden hette det (jvith och var ett munk-
kloster af Premonstratenserorden helgadt åt den
heliga trefaldigheten och anlagdt sannolikt under
senare delen af iioo-talet. Dess latinska namn

»Insula S. Trinitatis»,var den heliga trefaldig-

hets ö, och Styffe påstår att klostret legat »pa
en ö vid östra stranden af Våmbsjön». Numera
finnes icke en enda ö i Våmbsjön, men måhända
har klostret legat omgifvet af sänka marker öster

om sjön, hvilket kunnat gifva skäl för benäm-
ningen insula = ö.

Premonstratenserorden stiftades år i i 2 1 af Nor-
bert, sedermera ärkebiskop af Magdeburg och för-

klarad för helgon. Moderklostret låg i närheten af

staden Laon i Frankrike och kallades Premon-
stratum, på franska Prémontré. I Sverige funnos
kloster tillhörande denna orden vid Bäckaskog,
Tomarp och Öved. Klostret vid Öved blef efterhand
rikt doteradt. Af dess priorer känner man några
till namnet; den siste torde hafva varit Lauritz
Thomsen, omtalad under förra delen af i 500-talet.

\'id midten af i 500-talet indrogs Övedskloster

jämte öfriga kyrkogods till danska kronan och

var sedan bortförlänadt till olika danska frälse-

män, ända till dess det år 16 14 genom byte

öfvergick till Otto Lindenow (j 161 8). Han
ärfdes af sina söner Otto och Henrik Ottosöner

Lindenow, af hvilka den förre dog 1632; den

yngre brodern kunde icke förlika sig med den

nya svenska öfverheten utan sålde år 1666 Öveds-

kloster till riksrådet och fältmarskalken crrefve

Mauritz Lewenhaupt (j- 1666), godsets förste

svenske ägare. Hans son Karl Gustaf Lewen-

haupt
("I"

I 703), som var gift med en syster till

den bekanta Aurora Königsmarck, gick i sach-

sisk krigstjänst och dog på hemresa till Sverige

i Hamburg år i 703, hvarefter Övedskloster gick

i arf till hans son den olycklige generalen grefve

Charles Emile Lewenhaupt (f afrättad 1743).

Det var hans son Adam Lewenhaupt som år

1753 sålde gården till sin svåger, sedermera

friherre Hans Ramel (y 1 799), det nuvarande

Övedsklosters byggherre. Han gjorde gården

till fideikommiss år 1766 och i anledning här-

af ärfdes den af hans äldste son riksrådet fri-

herre Malte Ramel {-\ 1824), som dog barnlös,

hvarför fideikommisset öfvergick till hans yngre

bror hofmarskalken friherre Charles Emile Ramel

{-\ 1826). Afven han var utan barn och »Kloster»

gick nu till hans brorson friherre Hans Ramel

(t 1856) och ärfdes af hans son friherre Otto

Axel Povel Ramel (f 1900), fader till nuvarande
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Uvcdskloslcr frän söder.

innehafvaren, hofjägmästaren friherre I fans ( )tto

Carl Ramel, hvilken sedan ar i8()3 är gift med
Fanny Cederström.

J^en äldsta afbildning vi ;lga af ( )vedskloster

finnes i det bekanta l>urman-Fischerska grav}'r-

verket och återger sålunda gården sådan den

säg ut omkring år 16H0. \'id ena kortsidan

af en fyrsidig gård synes här en ruin, tydligen

en rest af det gamla klostret och ilnnu under

förra delen af i 700-talet kallad munkekyrkan .

Gårdens långsidor omgåfvos af tvcnne flygel-

längor och vid den bortre kortsidan reste sig

ett tre våningar h()gt stenhus med ett litet fram-

springande trapptorn åt gårdssidan. 1 )e sist-

nämnda byggnaderna kunna antagas hafva \arit

uppf()rda af Tage Krabbe som 4 början af 1600-

talet innehade gården och år 1606 fick tillstånd

att uppbygga det då n\iigen afbriuida Oveds-

kloster. \'id ena sidan om denna gård lågo

längf)r af uthus omslutande en stor, likaledes

fyrsicHg vttre gård. Bilden ger ingen säker

ledning för bedömande af gårdens läge i ter-

rängen, någon antydan om ät hvilket håll Våmb-
sjön ligger finnes icke och ej heller finnes något

som bekräftar Styffes uppgift att klostret- legat

på en ö.

Af de bvggnader som funnos här 1680 fin-

nes numera endast kvar en logbyggnad upp-

förd år 1622, men det kan icke med full säker-

het angifvas hvilken af de å bilden synliga husen

som motsvarar denna b}ggnad. Allt det öfriga,

kyrkoruinen inberäknad, nedrefs när Hans Ra-

mel på 1 760-talet uppförde sin väldiga slotts-

anläggning.

Övedsklosters slott består nu af en stor rekt-

angulär hufvudbyggnad med fasader mot norr

och söder och tvcnne små framspringande fly-

gelpartier mot norr. Byggnaden ligger i en

sluttning så att den har tre våningar mot söder,

två mot norr. Ät denna öfre sida ligger en

Övcdskloslcr efter Biinuan-Fischer, omkring 1680.
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stor rektangulär, stenlagd borggård omgifven af

två par i två våningar uppförda flyglar, för-

bundna med hvarandra med envåningshus och

med själfva slottet medelst murar till första

våningens höjd. Gårdens begränsning mot norr

utgöres af låga byggnader, inåt gården med
halfcirkelsvängda fasader och af samma höjd

som de nyssnämnda murarna; infarten till den

stora gården är genom en monumental port i

norra muren, krönt af Ramelska och Lewen-

hauptska vapnen. — Byggnaderna kring går-

den äro putsade i hvitt, slottet i rödt med
breda pilastrar af röd Ovedsklosters-sandsten

i hörnen och å midtpartierna. Af samma ädla

material är den nämnda inkörsporten till borg-

gärden; alla tak äro af tegel och rundtomkring

höja väldiga parkträd sina lummiga kronor.

Det är en anläggning af sällsynt enhetlig och

genomförd karaktär och af ansenliga mått; huf-

vudbyggnaden håller 43 meter i längd, mot-

svarande borggårdens bredd och längden från

inkörsporten till slottsfasaden utgör 85 meter.

Bilden hos Thersner, tagen från nordväst, ger

en föreställning om byggnadernas läge.

Gustaf III, som icke tyckte om att se sig

öfverglänst af sina undersåtar, skall en gång
vid anblicken af den furstliga slottsanläggningen

hafva funnit den alltför stor och kunglig för en

privatperson, />trop royal pour un particulier!»

— Det är af intresse och karaktäriserande tvenne

tidehvarf med helt olika uppfattning, att i sam-

band härmed erinra sig hvad den bekante C.

Plan af ( )vedskl(ister.

I. Corps de logis. — 2. Kök. — 3. Gästrum. — 4. Maui^vl-
bod, mjölkhod. — 5. Brygghus. — 6. Strykrum. — 7. Juikstugn,

Töfkammare. — 8. Borg.stugaii, saDiliiigsrum för arbetare. — c).

Kontor. 10, II. Magasin. — 12. Stall. — 13. Ridhus <hIi

vagnsporl. — 14. Kostall. — 15. Matrum för folket.

Inkörsporten till borggården.

G. Brunius säger om Uvedskloster (Konstan-

teckningar 1 85 i). Han finner det otvifvelaktigt

att Hårleman utfört ritningarna, i »dåtidens

fransyska manér, som denne konstnär slafviskt

följde, utan att inse, det intet konstverk af högre

betydelse kunde därmed frambringas» och han

beklagar att man användt en så ofantlig sum-

ma på »dessa osammanhängande byggnader» i

stället för på »ett enda slott i storartad stil».

Väster om »cour d'honneur», den stora borg-

gården, ligga ett par stora gårdar, »basses cours»,

omgifna af ekonomibyggnader, stallar, ladugår-

dar, logar m. m., hvaribland den ofvannämnda
år 1622 uppförda logbyggnaden. Öster om
stora gården ligger en hög gafvelbyggnad, ett

magasin, enligt uppgift byggdt af stenen från

klosterhusen och åt denna sida ligger äfven in-

spektorsbostället m. fl. byggnader.

Slottets norra mot borggärden vettande fasad

indelas genom ett midtparti och de båda fram-

skjutande flyglarna, hvilka båda liksom midtpar-

tiet äro försedda med breda pilastrar af ( )veds-

klosters röda sandsten; flyglarna krönas af låg-

spetsiga gaflar, midtpartiet af en ättika, prydd

med fyra höga urnor och en stor urtafla. An-

blicken af den stora gården från slottstrappan

mot den förutnämnda inkörsporten är utom-

ordentligt ståtlig.

Södra fasaden, som vetter ned mot parken.
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Ustra tcrrassvii.

har

portioner än

tre vunmj^ar och däri^^enom vackrare pro-

den norra. ])Otten\ åninoen med
bäi^ar hvilande på kraftiga murpelare, allt af

(jvedsklosters-sandsten, bildar en sockel för de bå-

da ()fre vånins^arna med sina i i fcuisteraxlar. h'a-

sadlinjen har här (>tt o^enom dubbla framsprånt;-

bildadt midtj)arti, hvilket liksom hörnen är mar-

keradt genom sandstenspilastrar; den främsta

midtrisaliten som sträcker sig (ifver tre fönster-

axlar krönes af en t\ mi)anongafvel med Ramelska

vapnet och årtalet Ml )CCLXXVI, hvilket torde

få anses beteckna det år då slottet stod filrdigt,

åtminstone i det yttre.

lin särdeles vacker anblick erbjuder slottet

från öster, nedifrån parken; invid denna gafvel

ligg(T en hög terrass med en fontän och en

mur utefter norra sidan, indelad med pilastrar

och nischer i 1 700-talets stil, uppförd i slutet

af 1 800-talet.

Cienoni hufvudportalen från borggården in-

träda vi i slottets hufvudvåning, belägen i nivå

med gården och sålunda en trappa upp i för-

hållande till parken. Från den rymliga sten-

lagda f()rstugan leder till vänster en monumen-

tal trapi)a upp till den öfre och ned till jord-

våninocn och rakt fram befinner sig dörren till

den hiir i slottets midtparti belägna stora salon-

gen, som har tre fönster mot söder. Till vänster,

utmed sydfasaden, ligger »galleriet», slottets ståt-

ligaste rum, med fyra fönster mot söder och

två mot öster; intill galleriet ligga i östra delen

af b\ggnaden en sängkammare och ett kabinett.

I västra delen ligga närmast till höger om stora

salonoren en matsal och friherre Ramels arbets-

rum, båda mot söder; mot norr ligga kök och

invid matsalen ett rymligt serveringsrum. —
Deima grundplan öfverensstämmer nära med
planerna på åtskilliga uppsvenska i 700-tals-slott,

Plan af hurvudväiiingcn.

4. /-ors/ iig<r. — 5.

maic. — 8. Kabinflt.

Sii/«ii<;r>i. — 6. Callcricl. —
— 13. Skrifniiii. —

Säni^kiiiii-

14. Sfalsa/.
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binettet samt

väster om sa-

longen matsa-

len och skrif-

rummet. In-

tresset kon-

centrerar sig

kring

t. ex. Stora \'äsby i Uppland uppfördt på 1760- »De sex vackraste rummen», som enligt fidei-

talet efter ritningar af Jean Erik Rehn, visser- kommissbestämmelserna skola bevaras i sitt ur-

ligen något mindre men med i hufvudsak sam- sprungliga skick, äro rummen i hufvudvåningen

ma fördelning i det inre. Att märka är att på stora salongen, »galleriet», sängkammaren och ka-

de planritnin-

gar till Öveds-

kloster, som
kunna tillskrif-

vasHårleman,

»galleriet»

icke finnes

utan i stället

äfven på den-

na sida två

rum.

Ofre vånin-

gen delas ge-

nom en i hu-

sets längdrikt-

ning löpande

stenlagd kor-

ridor och in-

nehåller utom
en stor för-

hall invid trap-

pan, räckor af

Hall i bottenvåningen åt parksidan {n.r i å nedanstående plan;.

sof- och gästrum samt i midtpartiet ett stort

biblioteksrum. — Jordvåningen, till hvilken man
kan komma dels genom trappan från förstugan

i hufvudvåningen, dels nedifrån parken, inne-

håller utefter södra fasaden en med fem små
-krysshvalf täckt loggia, som genom fem arkader

öppnar sig ut mot parken; från det mellersta

hvalfvet sträcker sig en gång in emot trappan

och från hvardera ändan af loggian kommer
man in i ett stort, af tre stora korshvalf täckt

rum, s. k. sommarsalar med två höga fönster

mot söder. Den västra af sommarsalarna stod

förr genom en trappa i förbindelse med hufvud-

våningen. För öfrigt innehåller jordvåningen

ett antal mörka källarrum som sträcka sig under
hela den öfriga delen af slottet.

därför

dessa rum,

som inrymma
slottets stör-

sta sevärdhe-

ter både i fast

inredning och

lösegendom,

möbler, pryd-

nadsföremål

och pretiosa,

taflor och por-

trätt.

Den fasta

inredningen

med väggbeklädnader, dörrar, kakelugnar och

parkettgolf är i det närmaste fullständigt be-

varad i de tre förstnämnda rummen, salongen,

galleriet och sängkammaren och till dessa in-

redningar finnas också ritningarna i behåll (till

salongen i Lunds universitet och till de båda

andra rummen i gårdsarkivet). Dessa ritningar

kunna emellertid icke tillskrifvas Hårleman; de

äro alltför utprägladt gustavianska för att kunna
vara gjorda af en konstnär som dog 1753.

Deras tillkomsttid måste i stället sättas till 1770-

talet, det årtionde då den franska Louis XVL
stilen med sina räta linjer och symmetriska

former började undantränga den svängda och

osymmetriska rokokon. Hvem som utfört dem
är tills vidare obekant, möjligen kunde de till-

l^lan af cifre våiiin<;en.

4. Hihliotfk. — 16, Trapfihiill.

Plan af jordvåningen.

Oppiii Jutll. — 2. Soitniiiirsn/ar
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skrifvas Jean Erik Rehn, Lovisa I 'Irikas be-

kante arkitekt, l^n betydande del af möl^lerna,

som äro anskaffade i samband med rummens
färdij^stäUande liärröra från 1780-talet och äfven

den fasta dekorationen kan snarare hänföras till

detta årtionde ;in till tiden före 1770. I detta

sammanhang må också erinras om årtalet 1776,

som står på slottets sydfasad och som väl får

anses beteckna tiden för byggnadens fullbor-

dande i det yttre.

\'äggarna i stora salongen äro helt boaserade

med pannåer i hvitt och guld. De fem sym-

metriskt placerade deux-battants-dörrarna krönas

af halfcirkelformiga dörröfverstycken med skulp-

teradt krön och en svagt böjd gustaviansk guir-

land inunder och framställa figurscener å rantii|ue

målade i grisaille som reliefer. \'äggfälten upp-

tagas omväxlande af breda pilastrar och å inre

viiggen mellan dessa af fvUningar, hvilkas rät-

vinkliga ramar prydas af symmetriskt upphängda

förgyllda guirlander. Rummets alla hötrn äro

inklädda med rundade pannåer med en rakt

nedhängande rosettprydd feston. Kring taket

l(")per en af förgxllda lister begränsad stor kiil-

ning, och golfvet är lagdt med parkett med fris

af kalkstenshällar, h vartill ritningen ännu finnes

i behåll, lildstäderna utgöras af en hög, pa
triifötter stående svensk fajanskakelugn i blått

och hvitt och midt emot denna en stor öppen
spis med pilastrar och öfverliggare af hvit mar-
mor och spegel i öfre fältet. Här har troligen

från början stått en likadan kakelugn på hvars

plats marmorspisen några årtionden senare blifvit

insatt.

Möbleringen i detta rum är i hufvudsak

gustaviansk och utgöres af eleganta länstolar,

stolar och taburetter, förgyllda och klädda med
blått siden, ett par små sirliga förgyllda kon-

solbord med guirlander och marmorskifvor m. m.

l^^rån taket nedhänger en stor krona med kulor

och breda kläppar af glas af den typ som var

i bruk här alltifrån slutet af 1 600-talet och un-

der hela det följande århundradet. — Till de

talrika smärre föremål af olika slaf>' som enliort

h\ad bilden visar finnas i detta rum liksom till

de porträtt som prvda väggarna skola vi nedan

återkomma.

Från stora salongen inträda vi mot öster i det

Stora iiiloiif^cn frän usler.
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s. k. galleriet, Övedsklosters vackraste rum, med
en enhetlig stilprägel från Gustaf Ill:s tid, hvar-

till endast mycket få privata slott torde äga mot-

stycke. i\Ian får här ett utomordentligt lifligt

intryck af hvad den gustavianska stilen förmåd-

de, af dess sirliga elegans och aristokratiska för-

fining. — Liksom i salongen äro väggarna äfven

här inklädda med träpannåer i hvitt och guld,

men dekorerade med andra motiv, hvartill rit-

ningarna som nämndes finnas i behåll i gårds-

arkivet. De rundade hörnen och tvenne smala

väggfält vid rummets kortsidor prydas med tre

under hvarandra i en rik bandrosett hängande

kransar skurna i trä i hög relief. Dörrarna om-

gifvas af rikt profilerade foder, hvars stora rund-

staf är formad som en förgylld bladlist, samt

krönas af dörröfverstycken i skulpteradt och för-

gylldt trä med guirlandprydda urnor, stående

på socklar framför hvilka äro placerade små tro-

fégrupper, båge, pilkoger, maskaronprydd sköld

m. m. Mellan sydsidans fyra stora fönster äro

infällda tre stycken höga väggfasta speglar med
krön erinrande om dörröfverstyckenas urnor och

under dessa ett för den gustavianska stilen

mycket karaktäristiskt våglinjeornament; speg-

larna äro omgifna af smala pilastrar, på hvilka

praktfulla ljusarmar af förgylld brons sitta. Fram-

för de tre speglarna stå trenne stora, utomordent-

ligt eleganta konsolbord med halfcirkelformig

hvit marmorskifva hvilande på fyra smäckra ben

med kryss och guirlander, allt i förgylldt trä.

Dessa bord äro medtagna på den förut om-
nämnda bevarade ritningen till rummet; de ut-

göra liksom den skulpterade orneringen på vägg-

fält och dörröfverstycken verkligt utsökta prof

på tidens handskicklighet och smak, m.ed en

finess i former och detaljer som för tanken på
guldsmedskonst; härtill bidrager också att för-

gyllningen å väggdekorationen ännu lyser med
sin gamla äkta glans.

Få den inre långväggen stå tvenne höga fajans-

kakelugnar med kakel i grönt och hvitt, deko-

rerade med vaser och alagrecfjuer. Yäggfältet

mellan kakelugnarna är spändt med rödt siden

inom en rikt profilerad och förgylld ram. —
Parkettgolfvet visar samma mönster som i sa-

longen. — Vid östra kortsidan af galleriet leder

en dörr ut till den här belägna förut omtalade

östra terrassen.

Af möblemanget i detta praktrum hafva vi

Galleriets västra räii<^ "tccl Haitptsekretären.
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Galleriet från öster.

redan nilnint de tre vIil; teborden framfcjr s])eg"-

larna mellan fönstren. J*a inre länLivä.g^ycn mel-

lan kakehi^jnarna star en lans^' soffa af f<)r^\'ll(lt

trä klädd med rcklt siden, och för öfrij^l finnas

här ett stort antal elei;anta _ousta\-ianska stolar

af olika slaj^, hvarihland åtskilliga med Stock-

holms stolmakarämbetes lilla pappersstämpel un-

der sargen, alla af karaktäristisk i jcSo-talsform

f()riL;\ilda och klTulda med samma röda siden,

som äfven anviindts till j^ardiner för de h'")^a

fcHistren.

\'id vilstra kortväggen mellan dörrarna ;ir

[)lacerad en af m(")hlemangets pärlor, en elegant

sekretär pä höga smäckra hen, med en medal-

jonginläggning pä klaffen och diskret anbragta

l)(\slag af f()rgvlld brons; ä en af lådorna läses

den h{)gt skattade signaturen: »fait ä Stock-

holm chez (leorge llaui)t, l^beniste du Roy,

i7H2.> Bland möblerna må slutligen nämnas

bordc^t framför soffan af italiensk valnöt i Louis

X\'l-stil och med skifva af florentinermosaik,

framställande vaser m. m., signerad xClemente

jusini F. 1801 l^renze.» — Ett par ht)ga pie-

destaler, den ena af marmor, uppbära tvenne mar-

morbyster, den ena sign(M"ad af Sergel år 1785

framställande (")vedsklosters byggherre, friherre Väggparti i galleriet.
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Hans Ramel (f 1799).

^ilannorbvst af ]oh. Toh. Sergel

1785-

Hans Ramel (y 1799),

den andra af Byström

framställande hans an-

dre son friherre Charles

Emile Ramel (f 1826).

Till öfriga här förvara-

de porträtt och talrika

dyrbarheter af olika

slag skola vi återkom-

ma i samband med
öfriga dylika föremål

som finnas på slottet.

Från galleriet kom-
mer man in i den på
slottets östra gafvel be-

lägna sängkammaren,

hvars väggar likaledes

äro boaserade i hvitt

och guld, men med de

stora väggfälten klädda

med grönt siden. Den
djupa alkoven å inre

väggen är försedd med
en rik omramning med
guirlandfestoner af sam-

ma material. Kakel-

ugnen, samtida med de förut omtalade, är af

blå och hvit fajans. — Möbleringen utgöres af

en praktfull säng med himmel af grönt siden,

soffa och stolar af förgylldt trä samt mellan

fönstren en gustaviansk byrå signerad af snic-

karmästaren And. Lundelius i Stockholm och

hallstämplad på 1780-talet.

Innanför sängkammaren i den mot norr fram-

skjutande östra flygeln ligger slutligen det lilla

kabinettet, hvars fasta inredning aldrig tyckes

hafva blifvit fullbordad enligt den eleganta rit-

ning som finnes i arkivet. Denna ritning har

i olikhet mot de öfriga en utpräglad rokoko-

karaktär, men kan icke desto mindre mycket

väl hafva blifvit utförd under 1770-talet som
just var en brytningstid mellan de två 1 700-

tals-stilarna, rokokon och den gustavianska. Nu
finnes här blott en kakelugn från i 700-talet och

ett dörröfverstycke i gips framställande Amor
och "Psyke. — En dörr leder äfven från detta

rum ut till den östra terrassen. — Bland mö-
blerna må här nämnas en präktig förgylld ro-

kokospegel med tillhörande konsolbord, några

gustavianska stolar besläktade med dem som fin-

nas i de förut nämnda rummen samt ett litet

kabinettsskåp från 1 600-talets förra del af eben-

Gallcriet från väster.
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Skrifrumniet.

hölls med f^'ll^in_L;,''l^ med fi^urscencr i relief af

brunt Irii.

\'i äterväiula ^cnoiii galleriet och stora sa-

longen oeh intriula i tlen viister hiironi helä^na

matsalen, Inars fr)rnämsta pr\ dna(ler uti^xiras af

ett stort antal porträtt och andra taflor, till

hvilka vi senare skola återkomma, samt ett större

skap fran i 6oo-talets slut. Innanfcn- matsalen

li.Lji^er det sista af hufvud\ aningens sex rum.

skrifrunimet. \'äggbekl;Ulnad('n ilr här af yngre

datum och döljes till st()rre delen af en stor

mängd målningar, l)okh\'llor m. m. P)lan(l märk-

liofare mr)bler kunna nilmnas ett str)rre bord i

rokokostil, faneradt och inlagdt, några i)räktiga

länstolar af fransk rokokokaraktär samt ett litet

elegant hörnskåp i (jeorg Haupts stil.

Den fasta inred-

ningen i rummen en

trappa upp är gifvet-

\is enklare; paneler,

foder och de breda

enkeldörrarna samt

ett antal fajanskakel-

ugnar iiro här från

slottets första tid, un-

der det att tapeterna

härstammafråni 800-

talet. T biblioteks-

rummet i mitltpartiet

_ täckas väggarna af

, , , hc)o-a, enkla bokhvl-
IauisIoI //iins.V rokoko -

, r n 1
11'

/ .krifrummct. ^^x; fyllda med böc-

ker till stor del i gamla vackra

band, hvaribland 1700-tals-

banden äro i majoritet.

Det skulle föra oss alltför

långt att här redogöra för

allt af intresse som finnes af

smärre föremål och prydnads-

saker i de olika rummen och

vi skola därför utan anspråk

på fullständighet omnämna
de märkligaste föremålen inom
de olika grupper .som här äro

representerade.

I stora salongen fängslas upp-

märksamheten kanske främst

af några föremål af marmor
och brons som stå på mar-

morspisens hylla och annor-

städes i rummet. lUt praktur

af hvit marmor och ciselerad

guldbrons är signeradt »De
\'erberie å Paris » och ett an-

nat mindre sådant, med ut-

sökta bronser bär signaturen »Barancourt å

Parisv. Till samma grupp af föremål höra ett

par h<")ga kandelabrar med skaft i form af sit-

Sckreiär, signerad Haiipt 17S2, i galleriet.

I I
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Vas af italiensk majolika; bål af kinesiskt porslin med vyer ur Dahlbergs Siiecia; kanna af bergkristall och silfver.

tände hundar af mörk brons uppbärande ett

litet pagodtak med trenne ljuspipor, samt ett

par små eleganta s. k. casoletter i form af urnor

af hvit marmor inom en trefotställnino:' af iruld-

brons. — En verklig klenod är en pendyl som
står på Hauptsekretären i galleriet: urhuset in-

fälldt i en sockel flankeras här af en graciös

flickgestalt och å andra sidan af en liten amorin

allt i skimrande hvit marmor, och det låga posta-

mentet prydes af en liten rosenguirland i guld-

brons, förträffligt ciselerad. Urhuset är signe-

radt: »Hartingue å Paris». Det hela är ett ar-

bete af högsta kvalitet som för tanken på så-

dana mästare som Falconet — skulptören —
och Gouthiére en af Frankrikes förnämsta »bron-

ziers» under senare delen af 1700-talet.

IVenne bronsföremål af intresse därför att de

äro af svenskt ursprung äro en karaktäristisk

rokokopendyl i kabinettet, signerad af Stock-

holmsurmiikaren Nils Berg, och en ram kring

ett litet miniatyrporträtt af grefve Axel Rutger
Sparre (y 1751); den lilla ramen är utförd i

utpräglad rokokostil med Sparrevapnet å krönet

och bär å baksidan följande intressanta upp-
lysning: »cette liordurc de Cuivre d'oré (sic) et

(sic) inventé et fait par Christian Precht Bijoutié

(sic å Stockholm lan 1741.» — Christian Precht,

son af den bekante barockskulptören Burchard
Precht, var guldsmed i Stockholm och jämte
sin broder Ckistaf innehafvare af en »bosätt-

ningsaffär:, på Stora Nygatan.
På golfven i salongen och galleriet .stå en

mängd stora vaser, urnor och trädgårdsstolar

af kinesiskt porslin, smärre dylika stå flerstädes

på bord och kakelugnshyllor, däribland några

af s. k. burgauté-porslin, vaser af porslin be-

lagda med en lackering med mosaikmönster af

pärlemor (burgau). Till de märkligaste före-

målen af kinesiskt porslin kan räknas en bål

med fat, som står på ett af väggborden i galle-

riet. Den är dekorerad med blomsterrankor i

rödt och guld samt afbildningar efter Dahlbergs

Suecia antiqua et hodierna af Aspanäs i Upp-
land, Nynäs i Södermanland och Tavastehus

slott i Finland samt å fatet Leckö slott; ett

motstycke till denna bål finnes å det Silfver-

schiöldska fideikomisset Koberg i Västergötland

med afbildning af egendomen Gåsevadsholm i

Halland. Till Sverige torde dessa bålar hafva

inkommit under Ostindiska kompaniets äld.sta

tid på I 730-40-talet. — Af kinesiskt porslin, in-

fördt till Sverige genom Ostindiska kompaniet

äro äfven resterna af en servis med ätterna De
la Gardies och Sparres vapen, som tillhört grefve

Jakob Gustaf De la Gardie ("j- 1842) och hans

hustru Kristina Amalia Sparre (f 181 i) samt

några muggar m. m. med Sparreska och Ra-

melska vapnen, grefve Gustaf Adolf Sparre (f

1794) och Amelie Ramel (j 1830).

Den europeiska keramiken är rikt företrädd.

Först nlå nämnas en flaskliknande vas af italiensk

majolika (Url:»ino) från i 500-talet med figurscener

och å halsen ett vapen samt monterad i brons

från I 700-talet. — Bland porslinsfabrikerna från
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1 700-talet äro representerade Meissen, Berlin

med tre praktfulla vaser, koppar ni. m., några
andra t\'ska fabriker, den kungliga fabriken i

Köpenhamn samt sist men icke minst Sevres,

h vari från hilrstamma dels ett stort antal graciösa

statyetter i l)is(|uit, dels en utsökt kopp med
tillhr)rande fat, dekorerad med ornament och
blommor i guld och färger samt å koppens
framsida ett elegant utfördt porträtt af Charles

lunile Ramel (f 1826) iklädd gardets uniform

med den hvita bindeln (minnet af Gustaf lll:s

revolution) om armen. Koppen bär .Sevresfa-

brikens signatur i guld med årsbokstafven Z,

hvilket visar att den blifvit utförd år 1777, då
Charles lunile Ramel såsom ung officer vistades

i Frankrike.

P;i ett af spegelborden i galleriet .står en i silf-

ver monterad elfenbenspokal, som med de De la

Cardieska samlingarna från Löberöd återkommit

till Övedskloster, där den ursprungligen funnits.

Pokalen som traditionellt uppgafs vara en gåfva

af stad(,Mi Prag till Kcuiigsmark, torde hvad elfen-

benspartierna ang;u' hilrstamma fran ifioo-lalct

under det att den uvarande silfvermonteringen

vi.sar sig vara utförd så .sent som i 807 af guldsme-

den I I.Vogti Kristianstad; elfenbensrelieferna som
äro uts()kt fint skurna framställa å foten Romulus
och Remus tliande varginnan, å själfva pokalen

Sal)inskornas bortröfvande och å locket en ro-

mersk krigar figur omgifven af tre putti m. m.

Pendyl af marmor och hroiis si<;iicrad: > De Vcrbcrie å Paris

«

i saloiwcn.

Som enpen-

dant till elfen-

benspokalen

står i detta

rum äfven en

kanna af berg-

kristall, mon-
terad i silfver,

likaledes från

1 600-talet;

den högaspol-

formiga kan-

nan har kring

lifvet slipade

ornament och

en figurscen,

framställande

Diana som be-

skyddar nym- pcmiyi marmor och brons, signerad:

fen Arethusa Barancourt ä Paris ; i salongen.

f()r hennes ef-

tcrhängsne älskare, flodguden Alphcios. Kan-

nan härstammar från hinspång och har med
Pöbercklssamlingarna kommit till (Jvedsklo.ster.

P)land föremål af denna art må äfven erinras

om några ståtliga tyska glasbägare med rik

målad dekoration i emaljfärger, två med Oxen-

stiernavapnet och årtalet 1672 och en stor

s. k. ->Reichshumpen-» med Arvid Forbus' och

Margareta Boijes vaj)en och initialer samt år-

talet 1650. - - .Samma vapen och initialer jämte

årtalet 1651 finnas på ett utomordentligt väl

bibehållet täcke eller bordduk af gult siden med
ett rikt broderi i applikation. — Fn toalettservis

af silfver med ljusstakar, askar af flera storlekar

m. m. biir .Sparreska och Ramelska vapnen

((iustaf Adolf .Sparre och Amelie Ramel) och

är tillverkad år 1776 af Stockholmsguldsmeden

Pehr Zethelius.

Af bibliotekets innehåll skola vi här endast

uppehålla o.ss vid dess största milrkvärdighet,

en i röd sammet med silfverbeslag bunden bön-

bok, som af konung Fredrik II af Danmark
blif\ it skänkt till hans sons, sedermera Kristian

I\':s hofmästare Henrik Ramel (j 161 i). Boken

som är tryckt i Köpenhamn 1586 innehåller

»Etliche Psalme und Spriiche welche der Durch-

leuchtigste Gro.ssmächtigste Furst und Herr, Herr

Friderich der Änder zu Dennemarken — —
selbst aus dem Psalter zusamen gezogen».

Midtbeslaget å pärmen visar kungens monogram
samt däromkring graverade renässansornament

och bokstäfverna M. H. Z. G. A. (= konungens

valspråk »Meine Hoffnung zu (lOtt allein

samt årtalet 1587. Inuti boken har Fredrik II
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själf antecknat att han skänkt boken till Henrik

Ramel den 4 februari 1588, jämte ett annat af

sina valspråk »tru ist wylt brat», detsamma som
bl. a. återfinnes på det lilla alabasterporträttet

af konungen på Gripsholm. Dessutom finnas i

boken anteckningar och namnteckningar af en

mängd kungliga personer, Fredrik II:s gemål,

drottning Sofia (1588), Kristian I\' (4- juli 1588),

Fredrik III (1653), drottning Sofia Amalia (1653),

Jacob I af Skottland (1590) etc. etc.

Det återstår att i korthet omnämna den till

cirka 200 nummer uppgående tafvelsamlingen

på Ovedskloster, hvaraf det öfvervägande fler-

talet utgöres af släkt- och familjeporträtt. —
vSamlingens dyrbaraste prydnad är Jacob Jordaens'

saftiga »Silenus omgifven af bacchanter (de fyra

årstiderna)», som hänger i matsalen. Denna
märkliga tafla, som väl kan betecknas såsom

den store flamländarens förnämsta verk i enskild

ägo i Sverige, inköptes omkring i 780 af grefve

Gustaf Adolf Sparre från en fransk samling och

förvarades först på Kulla-Gunnarstorp, men kom
ej att medfölja hans samling till Vanås, där

hufvuddelen nu befinner sip^. Den tillföll orenom

arf medlemmar af De la Gardieska släkten och

hängde på Löberöd, fördes därifrån till Hamil-

tonhouse vid Helsingborg och kom år igoi

med de ofvan omtalade De la Gardieska sam-

Bönbok, skänkt ur 1588 af l-ivdiik II lill llciiiik Kuincl.. Elfcn-

benspokal från lOoo-talet. Kopp och fat af Srvres-iKirslin nu-d

liDrlräll af Charles Kniilc Kamel (f 1820 ;.

2

Gustaf III. oljemålning af C. F. von Breda 1738.

lingarna till Övedskloster. — Det är en äkta

flamländare, i sin varma, djupa färgglans jäm-

förlig med mästarens båda dukar i National-

museum »Kandaules gemål» och »Herdarnas
tillbedjan .

I skrifrummet hänga en mängd taflor af olika

kvalitet, hvilka det skulle föra oss för långt att

här närmare omnämna. Till de bäsia hör ett

porträtt af en herre, måladt omkring 1640 och

signeradt H. Dorne, en f. ö. okänd holländ,sk

konstnär. — I. den stora öfre trapphallen har

placerats en stor målning, signerad af Gowert
Camphuysen, en holländsk konstnär, som på
1650-talet vistades i Sverige och arbetade för

Hedvig l^^leonoras räknino^. laflan framställer

l)ondfolk, en man och en kvinna med kreatur

utanför sin stuga.

Af svenska konstnärer utom porträttörerna,

till hvilka vi sedan skola komma, äro i samlin-

garna på Ovedskloster representerade Flias

Martin med två landskap, Fagerlin: »Politi-

serande bönder», Brandelius med ett vinterland-

skap, Hackert, Kilian Kristoffer Zoll, Mskilsson,

o
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af Gustaf Lund-

som barn och i

Edvartl Iierj^h med två landskap, Belanger,

Nordgren med ett stort landskap etc.

Bland kungliga jjorträtt må främst nämnas

det präktiga Gustaf III:s-porträttet i galleriet;

konungen är framställd i half figur iklädd röd-

brun dräkt med serafimerl)and och ordnar, huf-

vudet mot vänst(n"; porträttet är måladt af Karl

Fredrik von Breda efter kungens död år 1798

och skänktes af Giustaf lY Adolf till riksrådet

Malte Ramel. ( )fvanför Hauptsekretären i galle-

riet hänger ett pastellporträtt

berg, framställande Gustaf III

samma rum finnes ett f(")r-

tjusantle miniatyrporträtt af

(iustaf IV Adolf, signeradt

»Köhler 1809 . En gouache

af Niclas Lafrensen i stora

salongen, signerad och date-

rad 1800, framställer Gustaf

IV Adolf till häst. — I detta

sammanhang inå äfvcn näm-

nas de båda andra Lafren-

sengouacher som finnas på
( )vedskIoster, i stora salongen.

Den ena, signerad Lafrensen

i79i:>, framställer den f()r-

näme konstvännen och sam-

laren grefve Gustaf Adolf

Si)arre, hans gemål, Amelie

Ramel, med dotter samlade

i salongen på Kulla-Gunnars-

torp på hvars vilgg den ofvan-

nämnda Silenuslaflan synes i

bakgrunden; den andra tvcnne

damer i en salong, bägge små

utsökta konstverk.

ÄKlst bland skiktporträtten

är en liten miniatyr på kop-

par framställande Henrik Ra-

mel (t 1 f'i 1 ) Kristian I\':s

prsEceptor, den förste af ätten

som inflyttade till Skåne, där

han år 1584 af I^"redrik II fick P);lckaskogs gård.

Af samme I lenrik Ramel finnes i friherre Ramcls

skrifrum ett statligt porträtt, knästycke i natur-

lig storlek, af flamländsk konstnär.

De flesta portriitten hänga i matsalen. Af

den nu\-arande ägarens förfäder träffa vi här

det utomordentligt karaktäristiska, omkring år

1737 ulfr)rda porträttet af den gamle

Ramel (f 175,^), signeradt: »peint par Pilo

af Pilos bästa ungdomsarbeten

ska, är återgifven på en bröstbild, men af deras

son Ovedsklosters byggherre, Hans Ramel fin-

nes egendomligt nog intet måladt porträtt här;

den präktiga Sergelbysten har ofvan omtalats.

Af hans gemål, den originella och manhaftiga

Amalia Beata Lewenhaupt (| 18 10) finnas där-

emot ett par porträtt, det ena en liten skizz,

där hon är framställd i sin älsklingsdräkt, jakt-

kost\'m med kjortel och manlig rock och väst,

med Ixjssa i handen, den andra en bröstbild

af von Breda, från hennes ålderdom likaledes i

karldräkt.

Malte

ett

hvaraf repliker

finnas på Hviderup och Maltesholm samt hos

friherre O. M. Ramel i Helsingborg; hans fru,

Gertrud P^lisabeth von Liewen, Hårlemans sväger-

SilcnilS och hacchantcr». Oljcmälnirii; ;it Jacb Joiclaeiis.

Hennes äldste son, excellensen Malte Ramel

(I 1824) är porträtterad af Pehr Krafft d. ä. år

1788, ett mycket vackert porträtt, samt, iklädd

svart frack med serafimerkraschan, af Karl P^r.

von Breda år 1806 (replik i Vibyholmssamlin-

gen) och hans friherrinna Amalia Beata Gusta-

viana f. Lewenhaupt, likaledes af Breda »post

obitum» 1808. —
Hans yngre broder friherre Charles Emile Ra-

mel är återgifven iklädd lifgardets uniform på

ett porträtt sannolikt måladt i Frankrike, möj-

ligen af ^^^ertmulIer, (jämför porträttet af honom

på Sévres-koppen) och af den tredje brodern



5 VEiYSKA SL O TT O CH HERRESATEN

Grefve Gustaf Adolf Sparre.

Oljemålning af Alexander Roslin.

Generalen grefve Karl Gustaf Bielke och hans gemål Brita

friherre Otto Ramel (f 1817) och dennes andra

fru Gustafva Margareta Hastfehr, finnas tvenne

porträtt af Pehr Krafft, det senare signeradt

1 8 1 6. Hans första fru, den förtjusande Vivika

Sture finnes porträtterad af Breda, rephk efter

porträtt pä Hviderup. — Bland yngre porträtt

må nämnas ett utmärkt vackert sådant fram-

ställande den nuvarande ägarens moder, friherr-

innan Charlotta Ramel, f. von Blixen-Finecke,

mäladt af vSödermark.

Dessutom finnas här talrika porträtt af frän-

der och samtida till de olika generationerna

Ramel, tillhörande olika släkter. I skrifrummet

kungliga rådet grefve Fabian Wrede {j 171 2)

och hans fru Brita Cruus målade resp. 1692

och 1 69 1 af Ehrenstrahl samt generalen grefve

Charles Emile Lewenhaupt (f 1743) troligen af

G. E. Schröder. — Få ömse sidor om Jordaens

Silenus i matsalen hänga ett par af porträttsam-

lingens praktstycken, de af fransmannen Hya-
cinthe Rigaud målade ståtliga knästyckebilderna

af generalen grefve Karl Gustaf Bielke (f 1754)
och hans fru Brita Sofia Horn, utförda omkring

1720 då grefve Bielke var svensk minister

i Paris. Deras son, den romerske senatorn

grefve Nils Bielke (j i 765) är återgifven på en

elegant miniatyr af fransk mästare.

Midt emot Silenus sitter i matsalen ett magni-

fikt porträtt af grefve Gustaf Adolf Sparre

(j" I 794), den bekante konstvännen, bildaren af

Sofia Horn. Oljemålningar af Hyacintlic Rigaud, omkring 1720.
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Oljcniåliiiiif;

Malie Ramel.

af Karl Custaf Pilr omkriii<: I7.57.

den stora konstsamlint^en på Kulla-Gunnarstorp

(nu på Vanäs); han är framställd iklädd en driikt

af ljusl)lått siden, sittande med en bok i handen,

vänd mot h()ger. Porträttet är måladt af Alexan-

der Roslin 1768--69. Densamme är äfven

återgifven på en eles^ant miniatyr af P(;ter Adolf

Hall samt å den ofvanniimnda gouachen af La-

frensen. Af hans fru l'disabeth Sofia ^Vmalia

Beata Ramel finnes hiir ett Bredaporträtt da-

teradt 1803, utfördt i miistarens fina silfver-

ton.

Hans Ramel mär-

måladt porträtt af

(j 1785) och kansli-

l)land öfri^-a samtida till

kas ett af Pehr Ivrafft d. ä.

skalden Gustaf Philip Creutz

presidenten Ulrik Scheffer (ti7Q9) i riksråds-

dräkt. TiW sist må nämnas en liten vacker

miniat\'r framställande ( )vedsklosters arkitekt

Karl 1 iårleman, samt ett par af ( )lof Arenius

målade portriltt af Hårleman och hans fru, f.

Liewen, syster till Hans Ramels styfmor.

I en af flyg-elb}'ggnaderna på borggården

finnes en liten vapensamling, innehållande flera

föremål af intresse, hvilkaVi dock nödgas förbigå.

— Den stådiga slottsanläggningen omgifves af

vidsträckta parkanläggningar. Nedanför södra

fasaden utbreder sig en bred esplanad med

gräsmattor och blomstergrupper, omgifven af

h(")g-a, dul)l)la lindhäckar som bilda skuggrika

hvalf r)fver mellan häckarna lagda

Längst bort ligger en damm med springvatten
och i fonden utbreda sig naturliga ängar kran-

sade af höga träd. På ömse sidor om esplanad-
anläggningen, öfver hvilken man har en präktig
utsikt från slottsfönstren, ligger den öfriga par-
ken, uppfylld af väldiga träd af alla slag. Straxt

öster om slottet befinner sig en liten nätt bygg-
nad ursprungligen en »voliére-, i röd sandsten,

numera tillbyggd och använd till gästvåning.

Mot väster sträcker sig parken förbi ladugårdar
och växthus ända ned mot Wåmbsjöns strand.

Alla vägar som leda fram till (Jvedskloster

äro omgifna af alléer, planterade af den store

vägbyggaren Hans Ramel. Ett stycke österut

ligger Öveds sockenkyrka, uppförd år 1759 af

samme man och ett par kilometer norrut lig-

ger utgärden Tullesbo med en liten nätt huf-

vudbyggnad, likaledes byggd af Hans Ramel
år 1780.

( )vedsklosters fideikommiss är ett af de
största inom Malmöhus län med underlydande
gärdar inom ( )veds, Asums, Björka, Ilstorps,

\Timbs och Harlösa socknar, utgörande tillsam-

mans i det närmaste 10,000 hektar med ett

taxeringsvärde af cirka 3'., millioner kronor.

— Stationen ( )\ ed på järnvägen ( )rtofta-Sjö-

bo ligger i slottets omedelbara närhet och sta-

tionen Klostersågen å bandelen Staffanstorp-

på cirka 7 kilometers afstånd. Sand-

gångar.
Amalia Beata Ramel född Lewenhaupt.

(Jljcnuilning af C. F. von Breda.
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Parken vid Övedskloster från slottsfönstren mot söder



GARSNAS
ÖSTRA HERRESTADS SOCKEN, INGELSTADS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af AUGUST HAHR

Fordom \-ar den vid Sinirislianm utfallande

'romari)san en se^-elhar flod, åtminstone

fram till l omarps nu fr)r.s\'unna stad. ]'.n

fjärdedels mil därifrån uppåt lantiet li,L;,L;er \'id den

numer mycket ii^engrundadc än ( lilrsnäs herresäte.

1 )en af härliga ^amla träd be-

vuxna färden med dess närmaste

omi^ifnini^- har ett rätt egendom-
ligt lilge. Vviin norr kommer än

slingrande omedelbart fram intill

den lilla slottsbv2"2^naden, men
dessförinnan sänder den i nord-

väst ut en arm, som omfattar ett

godt stycke land och längre ner

äter förenar sig med än. Denna
västliga arm s\nes vara gräfd.

Utefter densamma löper en jord-

\all. (irafven och fördämningen

ha tillkommit iör att förebygga

()fvers\;lmningar, men S}'nas vara

m}'ckt;t gamla. A vallen växa

åldriga träd, och dilr iir en här-

lig promenadplats med utsikt ä

den ena sidan öfver grönskande

ängar bort mot det af lummiga

trädkronor omgifna med sina torn och utspräng

så måleriskt verkande slottet. An omringlar

gården på tvenne sidor Inartill kommer en bäck

å en tredje, så att man på siltt och vis kan

tala om ett näs.

Gärsnäs eller Gjordsnäs, soin det fordom efter

Gjordsönernas släkt skall ha hetat, är en ur-

gammal gånl med anor i medeltiden, och vi

vänta därför, att ett fast hus af gråsten bör up-

pcnoara sii

Kammarherre Henric Rosencrant:

* 1823, f 1906.

)land triiden. Så är det dock ej.

\"\ r)f\ (M-raskas af en elegant .slotts-

\ illa af högst oregelbunden form.

J )('n ilr rödputsad, smyckad med
torn och rundbågsfriser, och man
tror till en början, att en arkitekt

med sinne f()r det n\ckfulla och

o\äntade l'}'ggt ui)p en villa i en

fantasirik medeltidsstil. 1 någon

man kan detta ha sin sanning.

Men den arkitekt, som här 1872

åstadkom hvad vi nu se för våra

ögon, hade till material en redan

l)cfintlig byggnad af ett ganska

bizarrt skapl\-nne. Det nya, som
tillkom, var nämligen ej så myc-

ket vi möjligen tro.

Huset består af olika delar, till-

komna på skilda tider. Men det

har kommit att stanna i växten.

Den ombyggnad det under 1 600-

talets första hälft undergick, blef aldrig fullbor-

dad. Både det ena och det andra är orsaken till

detta moderna tycke af nyckfull liflighet och obun-

den fantasi i det Ulla slottets komposition. Söka

vi en förklaring, får byggnaden själf lämna oss
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ganska

Gärsnäs från norr.

den. Det visar sig, att den lätt låter upplösas

i sina särskilda beståndsdelar. Från en längd-

byggnad med gaflarna i öster och väster fram-

springer vinkelrätt en annan, fast smalare och

kortare. I dennas nordöstra hörn reser sig ett

fyrkantigt trapptorn med fyrsidigt paviljongtak

samt lanternin. Det förstnämnda huset har i

söder (sydost och sydväst) två tornlika åttkan-

tiga framsprang. Särskildt det östra är

stort tilltaget. \'id det senare

husets västra sida, baksidan

alltså, ligger därjämte ett lan-

terninprydt mindre trapptorn.

Båda husen äro tre våningar

höga. Den tredje våningen

är likväl en låg halfvåning,

i murlifvet något framdragen

och afslutad nedtill med en

rundbågsfris. Det fyrkantiga

tornet är fyra våningar högt.

Det större huset har synner-

ligen tjocka murar samt med
korshvalf härligt hvälfda käl-

lare. Det måste återgå minst

till I 500-talets midt, ja, kanske

till dess början. Fordom har

det slutat i trappgaflar. Fram-
sprången äro delvis omb}'gg-

da och ha säkerligen varit

försvarstorn.

På 1640-talet beslöt då-

Ea//c Lycke

att ombygga Gärsnäs, hvar-

vid det senare huset uppstod.

Alen eget nog lades vånin-

garna ej i samma nivå som
det äldre husets, liksom det

ej heller fick några källare.

Rummen i det förra huset

ligga högre. Samtidigt bygg-
des det fyrkantiga tornet. Det
är mycket troligt, att en tvär-

byggnad, en flygel, därjämte

varit afsedd, hvarigenom det

hela borde fått en regelbund-

nare karaktär. Tornet hade

då kommit att lig-^ra i vinkel

mellan dessa senare hus, en

plats, som ju ej alls var något

ovanligt för den tidens trapp-

hus, utan tvärtom nästan regel.

Man har alltså afsett att om-
ändra det hela till en anläffo:-

ning med midtbyggnad och

två framspringande flyglar,

d. v. s. den typ, som på 1 600-talet slog igenom.

Härvid har den ursprungliga byggnaden blifvit

tänkt som flygel. Helt säkert på grund af be-

lägenheten tätt intill än. Man kunde ej vid än

uppföra någon så pass fritt liggande flygelbygg-

nad, att en gård med något så när stort ut-

r}'mme uppstode.

Till trapptornet lades i början af 1 800-talet

en kolonnuppburen veranda, som vid restaure-

varande ägaren Gärsnäs från nordväst.
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rin^t^en 1M72 73 fick det utsec-ndc af en liten

pelarhall den har ännu i dai;'.

Denna sistnämnda restaurering' ut^-iek frän den

synpunkten att slottsbN^^^t^naden borde få ett me-

deltidsaktiL;! utseende med inblandade renässans-

draj^-, säsom t. ex. lanterninerna, de brutna taken

och annat. Den skulle påminna bland annat om
den tidigare skånska reniissansen, och det är

väl anta^^li^^en Mcldahlska kompositioner, som

Ortofta t. ex., sf)m i viss män inspirerat arki-

tekten, ixanskc hade det varit ftuxlelaktigare, om
den pä if)io-talet afbrutna omb^'L,'.^nadsplanen

tagits upp och fullföljts.

Öster om j^ärden triiffa vi ladu^ärdarna, ^^^rä-

.stcnshus och te^-dhus, omgifvande fyrkantiij^a

planer, at sikler trädj^ärden och i)arken. l*'n

prydliiL^ arrendatorsbostad finnes hilr äf\-en. (iiirs-

näs jordbruk ;lr numer utarnMideradt.

Gå vi g^enom tra|)phuset in i hufvudbx ggnin-

gen, nifKer oss redan i trappan ett och annat

af intresse. 1 viiggen till viuister om trai)pan

;ir inmurad en aflang huggen sten, som ser ut

att ha \-arit afsedd till fris ("»fx-er en s{)isel elhn-

en portal. Den bär mellan sina snirklar följande

inskrift: Cocur Coufcnt (jraiid Jaloif. Var det

den lilrde Falk Lycke som i detta vackra ord-

stäf fann ett träffande uttryck för sin lefnads-

visdom? Huru som helst, i många generationer

har inskriptionen suttit här och predikat sin

milda lärdom. Med ett leende gä vi förbi den

vidare uppåt. När vi nätt upp till korridoren,

möter oss en stolt gestalt i ett krigarporträtt,

midt emot trappan. \\ tro först, att det är ingen

mindre än Karl XII, men en närmare gransk-

ning öfvertygar oss om, att iMlden återger den-

nes systerson, hertig Karl Fredrik af Holstein-

Gottorp, klädd i den blåa karolinska uniformen

och h<)ga kragstöflar. Taflan är målad af David
7'. Kialjh Den b;ir signaturen »D. Krafft» till

höger på framsidan och är antagligen målad

i7i;v det årtalet finnas nämligen några

signerade repliker. \'i iiro nu uppe i en korri-

dor, som fch' oss till de i det äldre huset be-

lägna matsalen och salongen. Här uppenbara

sig gamla Gärsnärs])orträtt, konterfej af forna

ägare och deras anhötriga, .så t. ex. af landshr)f-

Giirsnäs slott från sydost.
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Entrén till trapphuset, östra sidan.

dmgen Adlersten (j 171 3), ett porträtt i Ehren-

strahls manér, men troligen måladt af en ringare

lärjunge, af öfverstelöjtnant Schönström (j 1741)

och dennes hustru Ulrika Adlersten (j- 1 7 5 7),

antagligen kopior efter David von Krafft, vidare

af öfverstelöjtnant Dagström och hans fru Stina

Beata Adlersten, ett par temligen enkla och illa

medfarna bilder. Af intresse äro däremot por-

trätten af landshöfding Lindenstedt och hans

fru Maria Adlersten, äfven hon, liksom de för-

utnämnda fruarna, dotter och arftagerska till

landshöfdingen Adlersten. Båda porträtten äro

på baksidan signerade: T. Krafft i'J4g. Denne
målare är den bekante gustavianske porträttisten

Per Krafft d. ä., som ej var på något sätt släkt

med den i Hamburg födde David von Krafft,

utan son till en skeppare i Arboga. Bilden af

landshöfding Lindenstedt liknar något Scheffels

stil. Krafft hade äfven varit Scheffels lärjunge,

och andra porträtt i lärarens manér finnas (t. ex.

en ung dam i herdinnedräkt hos doktor För-

berg, Djursholm). Bättre än landshöfdingens är

fru landshöfdingskans konterfej. Hon är en fet-

lagd gammal dam med lifligt ansiktsuttryck.

Karnationen är gulaktig. Bildens färgton erinrar

för öfrigt starkt om Filos bekanta grönaktiga

kolorit. Detta är nog ej så märkvärdigt. Krafft

kom nämligen 1747 till Köpenhamn, där hans
långt mer berömde landsman Carl Gustaf Pilo

varit verksam sedan 1740. Med den mottag-
lighet, som utmärkte Krafft — han influerades

senare i Paris starkt af Roslin — förvånar det

ej, att Pilos koloristiskt så be-

stickande färgkonst gjorde in-

tryck på den knappt 25-årige

unge konstnären. Om por-

trätten målats i Danmark,
eller om Per Krafft någon

kortare tid vistats i Skåne,

är, då alla underrättelser i

detta hänseende tryta, ej så

lätt att afgöra. Man frestas

dock att tro det senare.

Af landshöfding Adlersten,

som gjort sin karriär i admi-

nistrationen af de nyförvärf-

vade provinserna och 1 702

blifvit ägare af Gärsnäs, för-

varas i salen några intressanta

minnen. En mycket originell

herre måste han ha varit. Här
står en klocka med ett fyr-

sidigt, med sköldpadd belagdt

urhus, en synnerligen vac-

ker 1 600-talspjäs, här ses

herrskapet Adlerstens dyrbara brännvinsschatull

med två stora kristallglasflaskor med silfverprop-

par och med de af heraldiskt löfverk omgifna

Adlerstenska och Ehrenbergska vapnen elegant

Trappan.
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Matsalen i slottets sydöstra hörn. I fonden till hö<^er en trappa ned till

en korridor, som leder till livardagsrumniel pä slottets norra sida-

inslipade i <jlaset. Afven visas oss landshöfdin-

gens egendomliga brödskifva. Ljunggren be-

rättar, att Adlersten aldrig smakade bröd, men
att hans ordningssinne kräfde, att bröd ej skulle

saknas vid hans kuvert. I stället för en verk-

lig brödskifva, som han hade fcir vana att tum-

ma sönder, lät han g<")ra en skifva af trä och

måla den, så att den liknade bröd.

I denna sal var det äfven Adlersten slutade

sina dagar. 1 )ct var naturligtvis på ett mindre

vanlij^t sätt. Han hade under midda^-småltiden

fått ett stekben i halsen, och då alla försök att

taga bort det voro fruktlösa, lät han breda sin

kappa på golfvet och försökte att på den ställa

sig på hufvudet. Det gick emellertid galet. Han
gjorde en kullerbytta och bröt halsen af sig.

Så berättas det i hvarje fall hos Ljung-

gren. —
Salongen prydes af en del gamla

konstmöbler. Ofver ett vackert rokoko-

bord hänger en barockspegel af origi-

nell ty[). 1 ett bredvidliggande kabi-

nett, som d(;h'is ligger i ett af de torn-

lika utsprången, stå några barockmöbler

o. s. v.

I det senare byggda huset ligga vä-

ningens öfriga rum, äfven de oförändra-

de sedan nästföregående ägares, kam-

marherre Rosencrant/' död. Den för-

utnämnda korridoren lr)per utefter 3 af

dessa rum fram till kammarherrens rök-

rum, som är möbleradt med vackra

rokokomöbler i hvitt och guld, och

hvars väggar täckas bland annat af en

mängd dels färglagda, dels ofärgade

Skfuic. \. 289

originella Utografier från 1840- och 50-

talen.

Sludigen må några upplysningar om
Gärsnäs ägare här upptagas."^' Gårdens
historia går tillbaka till 1300-talet. Redan
då innehades den af släkten Drcfcit,

Gjordsönernas släkt, som den brukade
benämnas. Denna satt kvar på gården
ända till 1 500-talets början. Den siste

af Gjordsönerna, som ägde densamma,
var den 1502 aflidne Gjord Nilswn
Drefclt, som var gift med Kerstin Banér.

Deras dotter Ingeborg äktade Peder
Ebbesen Galt och förde Gärsnäs till den-

ne. De efterlämnade fem söner och

fem döttrar. Genom sitt gifte med Ker-

stin Galt fick Erik Nilsson Kaas Gärs-

näs. Han ägde dessutom Stövringgaard,

Lindberg och Hövringsholm i Dan-

mark. Hans yngsta dotter Kerstin fick

Gärsnäs. Hon var gift med riksrådet Anders

Sinclair, grundläggaren af Sinclairsholm. Efter

Sinclairs död 1625, eller kanske förr, köptes

gården af Bollerui)s ägare Falk JA'kkc, som
omtalas som en liird och tapper herre. Han
var ej blott en skicklig krigare, utan äfven en

mycket bildad, särskildt språkkunnig och mate-

matiskt begåfvad man. Aren 1625— 27 var

han höfvidsman på Gottland. Falk Lykke till-

skrifves, som vi förut omtalat, den aldrig fuU-

l)ordade ombyggnaden af Gärsnäs hufvud-

b)'ggnad.

\'id .Skånes aftriidande till Sverige ägdes går-

den af Henrik Ranluiu, en brorson till Lykkes

ICfter Ljunggrens franiställnin<;

Källare under trapptornet.
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hustru. Kerstin Rantzau. Den såldes nu till ge-

neralguvernören, fältmarskalken Gustaf Baner,

hvilken genom reduktionen och åtskilliga pro-

cesser förlorade allt hvad han ägde och äfven

Gärsnäs, som måste återställas till de Rantzauska

arfvingarna. Deras glädje blef dock ej långvarig.

Pä grund af, att de ej betalat sjätte penningen för

af dem försålda gods i Skåne, indrogs egendomen
vid midten af i68o-talet till svenska kronan.

Redan i 702 inlöstes den emellertid af lands-

höfding Göran Adlersteii, om hvilken vi i det

föregående talat. Han hette från början Pyl-

man och blef 1666 generalbokhållare i Kam-
markollegium. Ar 1679 kom han till Skåne,

blef kamrer vid generalguvernementet öfver »de

conquererade provincier» och vid reduktionen

härstädes en mycket nitiskt verkande kraft. För
sina förtjänster vardt han adelsman 1681 och

anlitades af Karl XI i flera ekonomiska värf.

Äfven Karl XII fann under sina krig använd-

ning för den helt säkert mycket duglige man-

nen. Att Adlersten under dessa för praktiskt

folk gynsamma brytningstider förstod att be-

tydligt öka sina ägodelar, låg nära till hands.

Slutligen längtar han dock komma till ro och

slår sig ner på sin gård, som ju ännu i dag
har Adlerstenska traditioner. Det namnet löper

som en röd tråd genom Gärsnäs senare historia.

Adlersten ägde äfven en mängd andra jord-

egendomar, hvaraf han lagt det mesta under

det af honom 1696 vid Gustafsberg anlagda

glasbruket. Vid hans 17 13 timade död gick

gärden i arf till hans fyra mågar, nämligen öf-

verstelöjtnanten Gripenwaldt, amiralen Sjöstjerna,

öfverstelöjtnanten Dagström och landshöfding

Lindenstedt. Af dessa blefvo 1724 Dagström

och Lindenstedt ensamma ägare, sedan de två

öfriga utlösts. Om sommaren togs dock det

knappa utrymmet i anspråk äfven af den Schön-

strömska familjen.

Ofverstelöjtnant Dagström slutade sina dagar

på Malmöhus fästning — som högförrädare och

upprorsman. Det var den tidens sätt att be-

handla sinnessjuka personer, som möjligen kunde
»synas» friska. Af ansträngningar och blessyrer

i hufvudet hade hans nervsystem och hjärna an-

gripits. Tidtals uppträdde han fullständigt sin-

nesrubbad. Ar 1728 företog han sig att sätta

upp en skrift med svåra anklagelser mot konung,

ständer och styrelseform, en skrift som han sände

till länets landshöfding, hvilket tilltag till sist

bragte honom som farlig brottsling på Malmö-
hus. Efter Lindenstedts död 1769 delades godset

mellan tretton arfvingar tillhörande släkterna Sjö-

stjerna, Gripenwaldt, Schönström, Benzelstjerna

och Armfelt. Slutligen lyckades öfverstelöjtnant

Albrekt Schönström i sin hand 1791 samla största

delen af godset. Ar 1795 inlöste hans änka

den sista trettondelen.

Arftagare blef sonen Per Albrekt ScJiönström

,

som vid sin död 1848 ärfdes af sin syster

Ulrika, änka efter majoren Holger Otto Rosen-

crantz till Orup. Ar 1852 sålde hon Gärsnäs

till sonen Henrik Rosencrantz. Denne, som blef

kammarherre m. m. och om förvaltningen af

sitt gods inlade de största förtjänster — Gärs-

näs har ju honom att tacka för sitt nuvarande

utseende — afled 1906, hvarvid egendomen öf-

vergick till hans barn, af hvilka fröken Mette-

Margret Rosencrantz är på Gärsnäs bosatt. Går-

den, hvars landtbruk är utarrenderadt, var 1908
taxeradt till 677,800 kronor.

Ridbanan framför slottet
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Af AUGUST HAHR

Det verkar mycket öfverraskande att frän

det prosaiska Tomelilla efter blott en lo

å I 5 minuters åktur plötslij^^t befinna sig" i

en härlig gammal skog af al mar, ekar och bokar,

omslutande ett uråldrigt slott. Man kan näppe-

ligen tänka sig en

mera poetisk om-
gifning iin den

kring ( )rups her-

resäte, och gamla
sagor om förtrol-

lade borgar djupt

inne i tysta, tiita

skogar rinna oss i

hågen. Men äfvcn

terrängens höjd-

sträckningar och

dalar bidraga till

platsens natur-

sköna karaktär.

Skogen, som till

större delen ut-

göres af ett myc-

ket sällsynt alm-

bestånd, ja, den

enda resten af Skånes forna almskogar, ut-

breder sig på en naturligt terrasserad sluttning

ned mot en dal. Gården ligger på en platå

med skosien både ofvanför och nedanför. När

borgen anlades, fanns här rikligt med vatten.

Kammarherre

Holsicr Rosencrantz.

ja, en hel liten skogssjö, hvaraf märken ännu

finnas. Denna belägenhet talar just icke för

en så synnerligen sen anläggning. Borgarne

byggdes under i 500-talet helst å platser, där ut-

sikten var något så när fri, och där fienden under

en skottväxling ej

kunde finna skydd

bakom närliggan-

de träd. När ( )-

rups ålderdomliga

stenhus uppfördes

\-id randen af en

liten skogskransad

sjö, torde därför

eldvapnen varit

ganska litet utveck-

lade och betingel-

serna för ett lyck-

ligt försvar jäm-

förelsevis enkla.

Dock var vatten

äfven här det för-

nämsta försvars-

medlet. Mycket
breda grafvar om-

gåfvo förr borgholmen och stodo i närmaste

förbindelse med den i väster belägna sjön. Nu
omees ofården af smala kanaler. Innanför dem
ligga i öster och väster delar af trädgården,

särskildt västerut, där en härhg trädgårdsan-

Frii Adéle Rosencraiit:

född Sybran.
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läggning- med springvatten, blomsterrabatter och

buskgrupper i ej ringa mån bidraga till gårdens

försköning, en anläggning, som fortsätter äfven

på andra sidan kanalen.

När man från Tomelilla-vägen svänger ned

genom skogen, passerar man å den upphöjda

murade vägen fram till ladugårdarne och slottet

just tvärs öfver den förr sänka terräng, å hvil-

ken trädgården anlagts. Här låg en gång den

ointalade sjön, som sträckte sig vidare i västlig

riktning. En rätt stor kärrmark i skogen ut-

gör ännu en tydlig erinran om dess forna till-

varo.

Från vägen bilda de så olikartade slottsbygg-

naderna jämte trädgårdens trädgrupper, gräs-

mattor och blomsterskrud en intagande målerisk

anblick.

Förbi ladugårdarne och fram under åldriga

lummiga almar och ekar nå vi upp till gårds-

platsen. Midt framför oss reser sig Orups be-

römda stenhus, lifHgt erinrande om Glimminge-

hus. Det upptager borgplatsens norra sida. Till

vänster ha vi det nyare huset, byggdt af tegel,

tre våningar högt och anslutande sig till den

gamla borgen, så att borgmuren fram till fönster-

raderna täckes af detsamma. I yttre vinkeln

mellan det nya och det gamla stenhusets gaflar

höjer sig ett fyrkantigt torn med pyramidformigt

tegeltak. Det hela bildar alltså en både i form

och färg ganska kontrastrik komplex. Förr flan-

kerades gården af ett par på i6oo-talet uppförda
korsverksflyglar — de omtalades 1767 af Gill-

berg — hvartill äfven en sydlig länga med in-

körsport en gång skall ha slutit sig. Grunden
till denna har anträffats. Men detta hus för-

svann nog ganska tidigt. Ar 1775 nedrefs det

västra korsverkshuset och byggdes i dess ställe

ett tegelhus, som blef början till det nuvarande
boningshuset. Det sträckte sig likväl ej ända
fram till det äldre stenhuset. Vi se det å planschen

hos Ljunggren, liksom äfven den östra kors-

verksbyggnaden, som har en mindre utbyggnad
åt gården. Ar 1859 borttogs detta hus, och
boningshuset fick den karaktär det äger ännu
i dag.

Det fasta stenhusets betydelse som bonings-

hus torde upphört i slutet af 1600-talet. Un-
der århundradets första hälft var det ännu i

bruk, att döma af bevarade inredningsdata.

Huset är en af de äldsta borgarne i Skåne
och har, liksom dess närmaste släkting, Glim-

m ingehus, märkvärdigt nog lyckats undgå för-

Örup från väster.
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störelse. Ehuru visserligen det gör ett äldre in-

tryck än denna borg, torde nog uppkomsttiden

vara ungefär densamma. Byggherren var san-

nolikt Olof Ho/gerscn Ulfstand, bror till den be-

römde sjöhjälten Jens Holgersen, som i Glim-

mingehus skapat sig ett monument »sere peren-

nius». Huset få vi alltså datera till i4go-talet.

Hvad som skiljer det från nyssnämnda borg

är dels det konstlösare byggnadssättet, dels den

omständigheten, att försvarsanordningarna icke

varit så många och kraftiga som där. Bygg-

naden är 89 fot lång, 37','., fot bred, 40 fot

hög till taklisten och 65 till gafvelspetsen. De
6 fot tjocka murarne bestå af i tjockt murbruk

lagda oregelbundna, men dock på ytan synner-

ligen jämna stenblock (trapp och kalksten); fön-

ster- och dörromfattningar samt taklisten äro af

tegel. Gafvelröstena ha förr varit aftrappade, men
tinnarne äro nu sedan länge försvunna. Huset

presenterar sig alltså med enkla, släta rösten.

Några hörninfattningar af kvadersten, som å

Glimmingeborgcn, förefinnas icke. I^j heller

hvalf i det inre, ehuruväl ansatser till dock al-

drig utförda korshvalf kunna spåras i källarvå-

ningen.

Ingången ligger midt ])å scklra si(km. Den
har alltid legat högt, t. o. m. högre än nu, ty

dörröppningen har synbarligen i senare tid för-

djui)ats, liksom den äfven fått en modern i mur-

bruk angifven omramning. Källaringången ha vi

nu till vänster om trappan. Ursprungligen måste

dock, som vanligt, nedgången till källarvåningen

varit från våningen ofvanför inne i l)yggnaden.

Källarens ljusöppningar ha äfven åt gårdssidan

varit smala skottspringor, som sedermera utvid-

gats till större fyrkanter. Ursprungliga skott-

gluggar se vi dock å norra långsidan. Husets
andra våning får sitt ljus till större delen genom
i modern tid förstorade fönster. Gårdssidans

fönster äro åtminstone alla förändrade. De äro

fördjupade och ha en murad spetsbågsom fatt-

ning med en rundbåge däruli. Den öfre rund-

bågiga delen af fönstret har färgadt glas. Att

denna fönsterform, som ju påminner oss om
kyrkfönster, har fog för sig och ej är ett nytt

påfund, visar två åtminstone sedan 1600-talets

första hälft ursprungliga fönster i samma våning

å den norra sidan. Fönstrens förstoring går

dock tillbaka till 1 800-talets början. Tredje vå-

ningens fönsteröppningar, nu täckta af träluckor,

äro insatta i med stickbågar försedda nischer.

Midt öfver porten har funnits en större ännu

skönjl)ar öppning, som varit beräknad att ge

mot porten anstormandc fiender en varm häls-

ning, limellertid har nog äfven ett utbygge

här funnits. Annu sitter kvar en grof järnten,

som synbarligen haft något att bära, om det nu

endast varit ett tak öfver trappan. Fjärde vå-

ningen har fyrkantiga ej fördjupade fönster, äfven

de täckta med två luckor.

Den norra sidan har en del ursprungliga an-

ordningar kvar. Så de båda redan nämnda

östliga fön.stren. som visa af bredt spetsbågiga

tegelomramningar omfattade fördjupningar med
rundl)ågiga fönster. De två väsdiga fönstren

åter äro fr)rdjupade och förändrade på sam-

Ciårdcn med horiingsluisct till vänster och stcnliiisrt till höger.
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Stenhusets norra sida-

ma sätt som gårdssidans nyssbeskrifna fönster.

Emellan de två fönstergrupperna har uppmurats

ett af tegel bestående bredt karnap, en latrin,

som antagligen tillkommit under i6oo-talet. Den
kraftiga bärstenen, som skjuter ut i närheten,

är ett minne af ett annat och äldre karnap. I

tredje våningen observera vi äfven ett par stora

stenbjälkar, den ena åttkantig. En hvitputsad

stickbågstäckt nisch anger den forna utgången

till detta öfre karnap. Fönstren i denna våning

ligga i stickbåglga nischer, liksom å framsidan,

men äfven den inre ramen är här stickbågig.

Den östra gafvelmuren- rasade strax i början af

1 8oo-talet, men uppbyggdes omedelbart. Dess
utseende är därför något afvikande från de öfriga

murarna. En mängd småsten ligger t. ex. i

murbruket. Husets grund måste emellertid fort-

farande vara dålig, ty i gafveln ha på nytt

sprickor uppstått.

Det intressanta gamla husets andra våning

(ofvan källarvåningen) håller f. n. på att istånd-

sättas. Golfvet bestod fordom af präktig gott-

landssten, men är nu af cement. En blick in

i källarvåningen visar oss, att detta golf upp-

bäres af två väldiga i längdriktningen gående
bjälkar, hvilka där de i midten sammanträffa,

bäras upp af ett kraftigt midtstöd af trä. På
dessa bjälkar hvila sedan tvärbjälkar. I hufvud-

våningens västra sal står en större med årtalet

1636 märkt sandstensspisel. Ett manligt och

ett kvinligt hermstöd bära kragstenarna, å hvilka

frisen hvilar; däröfver en rikt prydd snirkelgaf-

vel. Frisinskriptionen lyder: Tvetine Ting du

icke forgctc, ai frocte Gud og oiöre livar Mand
rätt. På ömse sidor om inskriptionen ses det

Rosencrantzska vapnet med bokstäfverna H. R.

K. D. (== Holger Rosenkrands) däröfver samt

det Thottska vapnet och bokstäfverna F. V. T
(= Fru Viveka Thott). Det nyssnämnda årtalet

är anbragt å snirkelgafveln. Ofvan en rundt

om väggarne dragen panellist af trä, försedd

med ett tandsnitt, utbreda sig rika rankmålnin-

gar med instuckna djurfigurer. Af dessa värde-

fulla murmålningar funnos betydande rester,

hvilka nu upphjälpts och kompletterats. Hela

denna dekoration är utförd i grått och brunt

med en del sparsamma lokalfärger. Den visar

yppiga, mycket fritt behandlade akantusrankor,

och hela orneringen visar en rent medeltida

princip, i det att rankorna utbreda sig öfver

hela ytan utan någon som helst symmetrisk upp-

gruppering eller betonande af något midtparti

å de olika väggytorna. Icke desto mindre torde

den stamma från 1630-talet och utgör då ett

mycket intressant prof på en skånsk provinsiell

af både medeltida och renässanselement samman-
satt dekorationskonst. Taket i salen är ett bjälk-

tak med ornamentala målningar i samma stil

som väggarnes. Salens fönster har förr haft

sittbänkar af sten. När detta skrifves, är den

vackra salen ännu ej fullständigt färdig, men af-

sikten är att göra det till en verklig minneshall

Stenhusets östra gafvel. I bildens förgrund en fontänbassäng-
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för det ålderdomliga Örups hus och den med
detta sedan århundraden tillbaka sammanknutna
Rosencrantzska ättens historia. Allt sedan år

1558 innehafves nämligen Örup af ätten Ro-
sencrantz. Till vänster om spiseln för en upp-

gång till det vid stenhusets västra gafvel befint-

liga nya tornet.

Den östra salen i samma våning är ännu ej

iordningställd. Här finnas emellertid åt norr två

fönster med sina ursprungliga sittbänkar.

I de öfre våningarna finnes ej mycket kvar

af intresse. I tredje våningen (källarvåningen

medräknad) är vid västra gafveln en murad spisel

af tegel. Den igenmurade ingången till karna-

pet är lätt att se. fiångjärnen för dörren finnas

där ännu. I en af fönsternischerna äro sitt-

bänkar i behåll.

Örups hus är ej så värnkraftigt byggdt som
(tHmm ingehus. Det synes först och främst varit

afsedt till bostad. Det framgår af de ursprung-

liga rätt stora fönstren i bostadsvåningarna, från-

varon af innermurar m. m. Men att tanken på
ett försvar långt ifrån var öfvergifven visa oss

likväl anordningar i detta syfte eller spår af

dylika. Det skulle ännu dröja ganska länge,

innan de skånska slotten bcirjade byggas utan

sådana tendenser.

Det moder-

na bonings-

huset af oput-

sadt tegel går

tillbaka till år

I 773. Då upp-

stod den södra

delen af huset.

Vid 1859 års

restaurering

af gården blef

det väsentligt

förändradt,

förh()jdes och

förlängdes, så

att det kom
att stöta ome-

delbart intill

detgamlast(;n-

huset. \'id det-

tas västra gaf-

velvägg upp-

stod det fyr-

kantiga tornet

med rundbågsgesims och pyramidformigt tegel-

tak. Öfver boningshusets ingång är en sten-

platta inmurad, med det Rosencrantzka vapnet

i midtcn samt inskriptionerna C. R. 1773 och

Parti af västra salen i stenhusets hufvudvåning.

11. R. 1859, till höger och vänster därom. In-

till tornet och stenhusets västra gafv^el ligger

slutligen en köksbyggnad.

Rå ( )rup finnas en del värdefulla konstmöbler

och taflor, så-

som t. ex. Ro-

sencrantzska

porträtt samt

målningar af

Arsenitts,

Mackeprang
m. fl. Ett Karl

Xll:s porträtt,

ätergifvande

konungensom
ung, en sam-

tida kopia ef-

ter Ehren-

stralil, bör

också nämnas.
— Ladugår-

den ligger se-

dan början af

1 800-talet

sydväst om
borggården

och består af

tre grundmu-

rade gråstenshus, omgifvande en fyrsidig plan.

På 1870-talet försågos de med prydliga trapp-

gaflar. Det Örupska stallet är beröm dt för sin

eleganta inredning. För hästar och ridsport har

/ stenhusets hufvudvåning
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nämlig-en den nuvarande ägaren varit varmt

intresserad. Arsenius' ofvannämnda hästtaflor

återge naturligtvis ryktbara kapplöpningshästar

från Orup.

Gårdens trädgårdar och parker bilda, som vi

redan antydt, den härligaste omramning kring

det hela. Äfven terrängens beskaffenhet bidra-

ger att förtaga all enformighet. I den skugg-

rika parken med sina 2— 300-årigå almar se

vi på olika håll stenbänkar och stenbord upp-

satta. I trädgården väster om borgen äro sten-

obelisker uppsatta som dekoration.

I parken norr om gården finnas dammar an-

ordnade, matade af en från den öfre skogklädda

terrassen kommande källa, som ger ett förträff-

ligt dricksvatten. Vid en ankdamm ligger ett

hus för höns och ankor och strax i närheten

en liten åttkantig tegelbyggnad med förstukvist,

men utan fönster, hvilket är mycket förklarligt,

då den är afsedd till förvaring af is. Den lilla

byggnaden under de lummiga träden bär in-

skriptionen //. R. 1880. Österut sträcker sig

en stor köks- och fruktträdgård med ett mycket

prydligt i villastil byggdt boningshus för träd-

gårdsmästaren. Nämna vi så den nya kontors-

byggnaden af tegel nordost om gamla stenhuset

samt paviljongen i parken söder om gården, där

järnvägen till Ystad drager igenom, torde vi

omtalat hvad som i byggnadsväg faller främ-

lingen i ögonen vid ett besök å det vackra Orup.

Gårdens ägarehistoria är i det hänseendet

mycket märklig, att Orup ända sedan midten

af 1 500-talet innehafts af Rosencrantzar, ehuru

Orups fasta hus väl ej går tillbaka endast till

de första ägarne med detta frejdade namn, utan

är, som vi redan omtalat, ännu äldre.

Enligt ryttmästaren Holger Rosencrantz' ar-

kivforskningar skulle ägarehistorien gestalta sig

på följande sätt.

Det äldsta dokument, som påträffats rörande

gården, är ett i danska riksarkivet befintligt bref,

af 7 oktober 1437, hvari bröderna Lafrentz och

David Araldsön (af släkten Ovitzow) upplåta

»Othrop» med underlydande i >^Benitzstathe»

och »Tomorplille» (Benestad och Tomelilla) åt

deras fader Arald Mattesen under hans lifstid,

ifall han skulle öfverlefva deras moder fru Inofe-

borg (af släkten Hack). Vid faderns död skulle

gården »fri och qvitt» återgå till sönerna eller

deras arfvingar. Af detta bref synes med be-

stämdhet framgå, att Orup kommit till släkten

Ovitzow från släkten Hack med bemälda fru

Ingeborg, ty eljest hade hennes söners upp-
låtelse ej varit erforderlig, och får hon sålunda
anses som första kända ägaren. Hennes man

2

Arald Mattesen (Qvitzoiv) skref sig 1427 till

Häckeberga, hvari han med henne synes hafva

fått någon del år 14 19 efter Nils Broek. Sonen
David Araldson (Ovitzoxv) ärfde Orup, han

var 1452 riddare och skref sig 1459 äfven till

Svenstrup (Plerrestads härad) samt dog före 13

maj 1493, såvidt kändt, utan barn. Orup öfver-

gick till hans systerdotter Birgitta Pedersdofter

(Fleviining) , i barnlöst äktenskap förenad med
en Christian von Honford. Hon skänker 1493
genom gåfvobref, som följande år uppläses på
Lunds landsting, gården till sin systerson Ohif
Holgcrscn (Ul/stand) till Bönet (på Falster) un-

der hans lifstid. I brefvet göres dock följande

undantag i nyttjanderätten: »undanthagen Ar-

borste och Gedekers enge som her tildags til

Svenstorp gord slagne och höstede ere i min
moderbroders Her David Aralds tid». Namnen
på dessa ängar finnas ännu kvar, något för-

ändrade till »Areborst» och »Getakärret». Oluf

Ulfstand var son till Holger Henrikson till Glim-

minge och Sissela Flemming och sålunda half-

bror till den berömde Jens Holgersen. Han var

1484— 151 7 höfvidsman på Nyköbing, blef

riddare 1515, riksråd 1523 samt förläntes 1527
— 28 med Medsoby (beläget vid Orup och i

början af 1600-talet genom mageskifte med
kronan lagdt under Orup). Han dog 23 maj

1529 barnlös, och ett arfskifte »tillsvidare» hölls

samma år på Bönet af hans brorsbarn (Jens

Holgersens), hvarvid bestämdes att Gregers och

Börje Ulfstand skulle hafva Orup med under-

lydande i Benestad, Ofraby, Svenstorp etc.

Efter två år skulle »rett syskonskifte efter

lag» hållas på Glimminge, men synes sådant först

1538 hafva kommit till stånd i Landskrona,

hvarvid de fyra bröderna synes hafva fått hvar

sin af de fyra arffallna egendomarna och Gre-

gers Orup, ty 1540 och 1543 nämnes han till

»Oroppe».

Gregers Ul/stand fick 1539 pantebref på
Högestad och tillbyter sig 1540 af sina syskon

deras del i Ljungby. Ar 1542 och 1543 till-

byter han sig af systern Christensa och svågern

Gyllenstierna deras del i Orup, som han nu till

största delen synes innehafva, men afhänder sig

samtidigt Ljungby. Efter hans död i Köpen-

hamn den 20 dec. 1544 hölls arfskifte i Lund

1546 mellan syskonen och syskonbarnen, och

synes därvid Börje och Gert hafva fått hvar

sin broderlott i Orup, och efter Gerts död har

Börje antagligen innehaft större delen af gården.

Börje Ulfstand innehade jämte medarfvingarna

(efter fadern) 1523— 28 Willands härad i för-

läning och var 1543— 54 höfvidsman på Laholm
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Utsikt från s/o/, ;

.

samt ägde dessutom Cilimming-e. Man var gift

med Afagdalena Krabbe och dog 1558. /\f

hans många barn synes endast dottern Margareta

hafva öfverleft honom. Ilon var gift med is/v'/'

Rosenkyaiidlz hvilken med henne sålunda fick

Börjes del i både Orup och (ilimminge. l'>ik

tillbytte sig den 14 juni 157.1 af sin hustrus

faster hennes arfvedel i Orup, därvid särskildt

byggnaderna och möllan på ( )rup. Han var

född 4 maj 15 16, tillbragte sin ungdom i Tysk-

land och deltog i nordiska sjuårskriget. Efter

hustrun Margaretas död 1582 gifte han om sig

med Maren Juel, men afstod då sina egendomar
till barnen. Man dog 1591.

Glimminge och Orup, som sålunda i I^rik

Rosenkrandt/^ haft gemensam ägare, ärfdes nu,

det förra af sonen Axel, det senare af sonen

Börje. Jiö)je Rosciikraiid/z gjorde åtskilliga egen-

domsköp och byten; sålunda kö[)er han 1587

gårdar i 13jere härad, 1593 och 1596 gärdar i

Östra Wemmenhög, hvilka han dock 1607 ge-

nom mageskifte med kronan till större delen

bortbyter mot 1 i gårdar i Nedreby. Han synes

ej hafva beklädt något statens ämbete, men är

flera gånger inbjuden till hofvet vid tornerspel

och bröllop. Hans död inträffade 16 14.

Sonen Palle Rosenkra 11d/z (f 1 65 i ) ärfver Örup.

Han var 16 13— 16 hofjunkare, 1624 löjtnant,

1627 ryttmästarc i Skåne och sedermera öfver-

stelöjtnant vid Agdesidens regemente i Norge,

där han 1631—48 förlänades med Agdesidens

län. Örup sålde han 1635 till sin yngre broder

Holger. Kn af hans söner, Nils, var född på

('")ru[) och blef general samt utmärkte sig vid

Köpenhamns belägring, men blef skjuten vid

Hälsingborg.

i
.i .gården.

Holiier Rosejikrandiz (j 1658) var 1610 kapten

vid flottan, i 620— 33 befallningsman på Island,

1633—45 länsman på (lOttland och innehade

1646 Stavangers län. Han köpte 1650 Sörup

(på Seland) af sina svägerskor (Thott). Med sin

hustru Vibeke Thott fick han P>öllinge och en

del af Sannarp (båda i Halland). Holger för-

ändrade nedre våningen i gamla stenhuset på

Örup, hvarvid fönstren gjordes större, väggmål-

ningar anbragtes och en rikt ornamenterad öp-

pen s[)is med hans eget och hustruns vapen

uppsattes. Han ägde äfven Rosenlund (vid Mör-

arp), och vid arfskiftet efter honom i juni 1658

fick hustrun och sonen Jens Fröllinge, dottern

Margaretha (gift med Sten Holck) Rosenlund,

sonen Corfitz Örup och sonen Börje Sörup.

Corfitz Rosenkrandtz var 1655 hofjunkare och

dog 1 66 1 barnlös. Vid arfskiftet efter honom

1662 fick modern halfva och brodern Börje

halfva Örups hufvudgård. Redan 1663 säljer

Börje sin arfslott i Örup till sin moder, antag-

ligen för att undandraga densamma sina kre-

ditorer, ty kort före moderns död 1669 åter-

går köpet. Vid fru Vibekes död ärfde Börje

andra hälften i Örup.

lyörje Rosenkrandtz (f 1679) blef 1657 major

till häst i Norge, måste 1665 sälja Sörup och

miste Kokkedal i följd af borgenärers kraf.

Han var gift tre gånger: i) 1647 med Maren

Bielke (med kungligt tillstånd, enär de voro

svsslingar), 2) med Karen Galde till Kokkedal,

3) år 1677 med Elisabet Bille, som länge öf-

verlefde honom. Börje tycks hafva varit en

dålig hushållare, men en stor jägare och lär

haft" öknamnet Hund-Börje för sina många jakt-

hundars skull. Under hans tid har den östra

29'
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gafveln af gamla stenhuset äfvensom det »lille

tag of fver fruerstuetrappen og kielleren» under-

gått reparation, enligt hvad ett murarekontrakt

af 1674 utvisar. Sålunda fanns på denna tid

något slags utbygge med tak öfver ingången

till gamla stenhuset, och har vid verkställda

gräfningar äfven funnits grunden till en källar-

håls.

Örup ärfdes af sonen Axel Roseiiknvndtz (f

I 7 I 2) som blef kapten 1675, major 1 679 i Norge,

öfverstelöjtnant 1682 och fick afsked 1683, hvar-

efter han slog sig ned på Orup efter att 1684

såsom första svenska undersåten af sin ätt haf-

va aflagt trohetsed till konungen. Axel var

första gången gift med Elsebet Hedvig Huit-

feldt hvars porträtt i olja finnes ännu på Orup.

Andra hustrun var Else Morman till Esperöd,

där Axel synes tillbragt sina sista år, och där

han dog. Orup ärfdes af hans två söner i första

giftet Holger och Henrik Georg samt sonen i

andra giftet Christian. När Henrik Georg 17 14

dog, ärfde helbrodern hans tredjedel, och så

innehade och brukade nu Holger två tredjedelar

och Christian en tredjedel af hufvudgården, och

blefvo lotterna genom landtmäteriförrättning ut-

stakade på marken. Kartan häröfver af 1724

finns ännu i behåll och utvisar boningshusen be-

lägna på samma plats som nu, men bildande

en kringbyggd gård och omgifna af en sjö, som
sträckte sig ganska långt mot sydväst, ut i nu-

varande skogen.

Christan dog 1736 barnlös och ärfde Holger

då förmodligen hans tredjedel i hufvudgården.

Holorer Rosencrantz 1758) var ryttmästare

vid Skånska tremänningsregementet och fick

majors afsked 171Q. Han blef 1752 naturali-

serad som svensk adelsman och 1756 introdu-

cerad. Var gift med Anna Magdalena Poppel-

man, med hvilken han hade fyra söner och

fyra döttrar. Sönerna Axel, Johan, Christan och

Carl Jacob ärfde Orup och synes hafva haft

det i sambruk.

Den yngste Carl Jacob Rosencrantz (f i 8 i 2

på Ekeröd) öfverlefde sina bröder och ärfde

deras del i Orup. Han blef ryttmästare vid

Södra skånska kavalleriet (Skånska dragonerna)

och fick afsked som öfverstelöjtnant. Han var

en intresserad frimurare. Gift med Engel Berg

von Linde efterlämnade han sönerna Holger

Otto och Henrik, af hvilka den förre kom i

besittning af Orup den senare af E!keröd.

Holger Otto Rosencrantz (f 1840 på Orup) blef

1782 korpral vid Adelsfanan, 1785 kornett vid

Mörnerska husarerna, 1763 vid Södra skånska

kavalleriet, var som ryttmästare med under fält-

tåget 1813— 1814, 1817 major och fick afsked

182 I. Han lät 181 2 uppföra de nuvarande stora

ladugårdsbyggnaderna på Orup. Holger Otto

var gift med Ulrica Schönström, som blef ägare

till Gyllebo och Gärsnäs och efter hans frånfälle

köpte Orup af sina barn.

Den nuvarande äcraren är kammarherre Hoher
Rosencrantz, Holger Ottos äldste son (född 30
sept. 1823), som köpte Orup af sin moder. Han
blef underlöjtnant vid Kronprinsens husarrege-

mente 1843 men tog redan 1856 såsom löjtnant

afsked från lön för att kunna egna sig åt går-

dens skötsel; kvarstod dock som lönlös rytt-

mästare till 1873 då han erhöll majors afsked.

Af honom hafva en mängd, i det föregående

omnämnda, förbättringar, förändringar och för-

sköningar blifvit vidtagna vid Orup. Mycken
mark har blifvit torrlagd och odlad och ut-

gårdar anlagda. Det torde förtjäna påpekas,

att när Ljunggren i slutet af 1750-talet försitt

verk om de skånska herrgårdarna besökte Orup,

satt kammarherre Rosencrantz som gårdens

äijare.o
Kammarherre Rosencrantz' fru, Adéle Syl-

wan, ärfde Glimm ingehus efter sin fader lag-

man Sylwan, och hafva sålunda Orup och

Glimmingehus för andra gången kommit i sam-

ma hand.

Gårdens areal utgör omkring 2,000 tunnland

hvaraf åker omkring 1,650 tunnland, äng om-
kring 100 tunnland och skog och betesmark

omkring 250 tunnland. Af åkern brukas 700
tunnland under hufvudgården, resten af arren-

datorer. Taxeringsvärdet är för säteriet med un-

derlydande hemman i Benestads socken 503,300
kronor, för underlydande i Ofreby socken 200,000

kronor och för Nymölla vattenkvarn 4,400 kronor.



MALTESHOLM
ÖSTRA SÖNNARSLÖFS SOCKEN, GÄRDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Ofvan hufvud[)ortalcn till Maltcsholms slott

sitter en med ätterna juuls och Ramels
vapensköldar prNdd stentafla med denna

inskrift: ANNO 1635 Di-.NNE CARD
ANLAGT OC H RLXiVN l' AF MALTl" IVLI.

OCH ANN]^ RAM KL OCH
ANNO 38 IiLP:FVED FOR- ^
fl:rdi(;ki) ca^d nai)l:it-
gkn al vl^cke hfr fra
afvendk och vnde os
OCH worl: Br)RN vdi
iMANGE LED HER AT MA
NVDE DIN NADE OCH WEL-
SK;NELSE VDI IT CHRISTE-
LTGT LEFNEDTZ FRl^MDRA-
GELSEAT \\tsidl:n mat tl:

FORFLYTTIS 1 IL DIT EVIGE
RIGIS HERLKiHED AMEN.
Den »gard», som den danske

ädlingen Malte Juul här lät an-

lägga och som han uppkallade

efter sitt dopnamn, finnes än idag

till sina väsentliga delar i behåll,

ehuru till det yttre förändrad ge-

nom en omdaning, som ägde rum
omkring 1780. Med tillhjälp af en pä slottet

förvarad oljemålning, utförd omedelbart efter

det Malte Juul fått sin anläggning färdig, kunna

vi få en föreställning om hur Maltesholm såg

ut i sitt ursprungliga skick. Den intressanta

Grcfvc Jacob Dc la Gardie

bilden visar borgen från väster; på den lilla, af

breda vattengrafvar omflutna holmen ligger på
norra sidan den höga hufvudbyggnaden, från

Inilken framspringa tvennc fl)-glar, den östra

och don viistra. Materialet är det för tiden ut-

märkande röda teglet och gafvel-

röstena äro rikt profilerade. De
tre längorna omsluta en borg-

gård, hvars fjärde södra sida be-

gränsas af en hög tegelmur med
port på midten samt ett par små
byggnader vid flyglarnas yttre

hörn. Inne på borggården reser

sig midt framför hufvudbyggna-

dens syd fasad ett högt åttkantigt

trapptorn med kupol och hög

spira. Ofver den södra vallgraf-

ven ledde en vindbrvgga fram

till yttre porten i den nyssnämn-

da muren och en annan mindre

dylik ledde öfver den västra vat-

tengrafven till den här — i taf-

lans försrrund — beläofna trädjrår-

den. LJtanf()r den stora vindbryg-

gan låg söder om borgen en af

huslängor omgifven ^'ttre borggård eller »för-

borg». — Målningen bär till höger en inskrift,

där en viss J. M. Huphauff, läkare, pä latinska

hexametrar omtalar hvilken förvandling detta

»vilda, dystra, svårtillgängliga och steniga ^> ställe

1
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SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

genomgått genom Malte Juuls verksamhet; till i ankarslutar, som tidigare funnos på flyglarna;

sist omtalas att verserna skrifvits vid det tillfälle

då det nya slottet med stor gamman blef in-

vigdt, under pingsthelgen 1638. Verserna finnas

aftryckta bl. a. af Linné, som under sin skånska

resa, 1749, besökte Maltesholm.

Malte Juuls borg är att betrakta som en sen af-

läggare af den

lifliga bygg-

nadsverksam-

het som ägde

rum i Skåne

liksom i dess

dåvarande

moderland

Danmark un-

der I 500-talet

och den hör till

samma grupp

som Widt-

sköfle, Skar-

hult, Torup
för att nämna
några af de

präktigaste af

denna tids

borganlägg-

ningar. Läget på den lilla vattenomflutna hol-

men var valt med hänsyn till möjligheten af ett

försvar, om också denna synpunkt på 1630-talet

icke var af så afgörande betydelse som under
närmast föregående århundrade. Murarna på
Maltesholm äro också betydligt mindre kraftiga

än på 1 500-talsborgarna. — Det är en för-

ändring analog med den som vapendräkten un-

dergick, då icke ens en tung rustning längre

erbjöd något skydd mot de alltmera fullkom-

nade skjutvapnen och därför efterhand kom ur

bruk.

Jämföra vi denna bild af det gamla Maltes-

holm med slottet sådant det nu ter sig, finna

vi att anläggningen i sina hufvuddrag är bibe-

hållen. De höga med renässansornament prydda
gafvelröstena och de branta vattentaken hafva

ersatts med ett i två fall brutet tak och trapp-

tornets höga spira har fått vika för en järnba-

lustrad, omgifvande den platta altan som utgör
det nuvarande torntaket. Muren på södra sidan

är nedrifven och i stället för vindbryggan leder

nu en fast stenbro öfver den södra vallgrafven

till den öppna borggården. I öfverensstämmelse
med 1 700-talets smak putsades de röda tegel-

murarna, hvarjämte fönstren förstorades och ord-

nades i jämna räckor. I samband härmed bort-

togos också de bokstäfver och årtal, förmodligen

Maltesholin från väster. 1638. Efler en gammal oljemålning.

där stod på västra flygeln M. J.
— A. R. 1635

och på den östra samma initialer (Malte Juul
— Anne Ramel) och årtalet 1638. Vapenstenen
med den långa inskriften ofvan hufvudporten

nedtogs äfven vid ombyggnaden omkring 1780
men har i senare tid blifvit återuppsatt.

Helt och

hållet i I 780-

talets anda äro

de små envå-

ningsbyggna-

der med låga

af en stenbalu-

strad dolda tak

som ligga på
borgholmens

sydvästra och

sydöstra hörn,

med de yttre

murarna stu-

pande direkte

ned i vallgraf-

ven. Genom
den västra af

dessa små
flyglar kom-

mer man till den bro som, ungefär på samma
ställe som den lilla vindbryggan, leder öfver den

västra kanalen.

Äfven förborgen är väl bevarad, begränsad

i öster, söder och väster af hvita huslängor och

planterad med präktiga kastanjeträd. Den södra

längan, midt emot bron från slottsborggården,

är försedd med ett monumentalt midtparti. —

Situationsplan. Öfverst slottet omgifvct of vattengraf'i'ar\ i midtcn

förborgen och itedcrst ladugarden. Till höger antydes allén och

uppfartsvägen.
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Maltcsiuilwis .s/o// lian sydost.

Bakom denna liintja ligger, söderut ännu en stor

likaledes kringbyogd gärd, ladugården, och väster

om denna trädgärden med sina modernt inrät-

tade drifhus.

Det gods som efter slottets byggherre, Malte

Juul, hlcf kalladt Maltesholm, var i äldre tider

en till Widtsköflc hörande utgärd i Sönnarslöfs

by, som är 15H7 afstnidrades frän det nämnda
stora Brahegodset och tillföll E/sa Brahe, gift

med Henrik Ramel till Bäckaskog (f 161 i).

Vid arfskifte efter Elsa Briihe är 1620 ärfdes

Sönnarslöfsgärden af yngsta dottern A7ina Ramel,

som år 1625 blef gift med befallningsmannen

i Kristianstad Malte Jinil till Gjesinge (f 1648),

Maltesholms skapare. Han icke blott byggde

borgen, utan han r>kade också godset genom en

mängd gärdar och hemman, som han inköpte,

lians iinka k()})te äret efter mannens död Yanäs

gods och satt kvar pä Maltesholm till sin död,

1 66 1, dä de båda nämnda godsen tillföllo hennes

dotter, Mareii Juul, gift med Sieu Reedlz (f 1682).

Fru Maren behöll INlaltesholm till sin död, då hon

lämnade det i arf till sin systerdotter Vivika

Liiide)ioiv (t 1725), som var gift med lands-

domaren i Skåne Ha)is Ramel 1711) grund-

läggaren till det väldiga godskomplex, som se-

dermera ägdes och ytterligare förökades af hans

son och sonson. Sonen var den för sin origi-

nalitet bekante Malte Ramel (f 1752), kallad

»rike Ramel», hvilken efter sin bror Ottos död

är 171 9 blef ensam ägare till faderns många

gods, och hans son var sedermera friherre Haus

Rajuel (t 1799), hvilken utom de gods han ärft

efter sin fader. Maltesholm, Hviderup, Löberöd,

Västerstad och Sireköpinge äfven var ägare till

Övedskloster, Svansjö, Asum, Tullesbo, Silfåkra

m. fl. gårdar. Hans Ramel var en utomordent-

ligt verksam man och en ifrig byggherre, som

lät uppföra präktiga hufvudbyggnader på flera

af de nämnda godsen. På Maltesholm lät han

bl. a. företaga den omdaning, som gaf Malte

Juuls borg den karaktär som den än idag be-

varar; detta skedde vid år 1780.

Efter att under mera än ett århundrade hafva
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Förborgen sedd från inkörsporten (öster).

tillhört ätten Ramel öfvergick Maltesholm året

efter Hans Ramels död, år 1 800, till ätten De
la Gardie, i hvars ägo godset ännu befinner sig.

Grefve A.vc'/ Gabriel Dc la Gardie {] 1838), gift

med Hans Ramels sondotter Kristina Gustafva

Ramel, utlöste nämligen år 1800 sin svåger grefve

Kristian Barnekow, som var gift med Ramels

äldre dotter. Grefve De la Gardie var landshöf-

ding i Kristianstads län och genomförde många
förbättringar både inom länet och på sina gods,

där han bl. a. såsom en af de förste bland de

stora o-odsäcjarne i Skåne, införde bestämda ar-

rendekontrakt i stället för det gamla »hofveriet».

Hans andre son grefve Pontus Henrik Dc la

Gardie (f 1880) ärfde Maltesholm och utlöste

sina syskon samt lämnade Maltesholm i arf till

sina barn, af hvilka tredje sonen, landshöfdingen

i Kristianstads län, grefve Magnus Gabriel Dc
la Gardie (j 1905) slutligen blef ensam ägare

till godset. Den nuvarande ägaren är hans son,

hufvudmannen för ätten, grefve [acob Pontus

Axel De la Gardie.

Utom vapenstenen öfver porten och några

porträtt af äldre ägare hänför sig det mesta

som nu finnes inom Maltesholms murar till den

De la Gardieska ätten, den nuvarande ägarens

förfäder. De rika samlingarna af porträtt, märk-

liga möbler och pretiosa samt det stora biblio-

teket äro fideikommiss och skola enligt bestäm-

melserna förvaras på Maltesholm så länge detta

gods, som icke är fideikommiss, äges af någon

medlem af ätten De la Gardie.

Efter att hafva passerat den hvälfda bro, som
från förborgen leder öfver den södra vallgraf-

Slottct från nordi'äst.
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ven befinna vi oss på den af ett antal präktiga

lagerträd prydda l)orggården. På midten af den
i två våningar jämte en låg jordvåning upp-
förda fasaden reser sig högt öfver taket det

smala åttkantiga trapptornet, som vid Hans Ra-
mels reparation erhöll ovala fönster och kröntes

med en järnbalustrad i stället för den ursprung-

liga spetsiga spiran. Tornets svängda trappa

leder upp till de långa korridorer, som i bägge
våningarna löpa utefter hufvudbyggnadens åt

gården vettande fasad, samt ned till den på lik-

nande sätt inredda jordvåningen.

Från korridoren i första våningen i slottets

östra del inträder man i ett entrérum och där-

ifrån i den nuvarande slottsherrens våning med
matsal, belägen i byggnadens nordöstra hörn,

samt skrif- och rökrum i den östra flygeln.

I hufvudlängan med fönster mot norr ligga sof-

rum samt några gästrum. Från det nyssnämnda
entrérummet leder en i senare tid anlagd trappa

upj) till ett liknande rum i öfre våningen, där

en stor salong är belägen ofvanpå den förut-

nämnda matsalen, en annan mindre d\-lik mot

norr. För öfrigt innehåller denna våning ett

tiotal gästrum, såväl i hufvud byggnaden som i

de båda flyglarna, samt i nordvästra hörnet en
väldig bibliotekssal; i västra flygeln intill den
stora bibliotekssalen ligger en i gustaviansk stil

inredd sal som användes till förvaring af en del

af boksamlingen.

Den af Hans Ramel genomförda omdaningen
af slottet gjorde sig helt naturligt äfven gällande
i det inre, hvarom bl. a. ännu ett antal gusta-

vianska kakelugnar bära vittne. Paneler, dörr-

foder och en del dörrö fverstycken hafva lika-

ledes gustaviansk karaktär, i bottenvåningen ut-

göras golffriserna öfverallt af kalkstenshällar och
gamla furuparkettgolf finnas bevarade, men för

öfrigt har rummens fasta inredning undergått

förändringar äfven under 1800-talet. Särskildt

har detta gällt väggbeklädnaderna, som med ett

enda undantag utgöras af papperstapeter. —
\'äggarna i matsalen, nordöstra hörnrummet i

nedre våningen, äro beklädda med en suite prakt-

fulla Brusseltapeter från 1 600-talet, med figur-

scener i rika färger, möjligen ur b^.sters historia.

Borggården från bron (söder).
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Parti af matsalen, med väfda tapeter.

Tapeterna hafva blifvit beröfvade sina bårder, vanligt i äldre tider, icke häller dragit i be-

utom den öfre horisontalbården, samt sitta nu tänkande att klippa sönder dern och skarfva till

infällda i fasta ramar ofvanför panelen; för att dem, hvarigenon kompositionernas sammanhang
få dem att passa på väggfälten har man, som rubbats. Den bäst bibehållna tapeten — på

Parti af matsalen, med väfda tapeter.
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salens norra vägg- — framställer en gästabuds-
scen, där en praktfullt klädd dam med krona pä
hufvudet, Ester, intager hedersplatsen vid ett

dukadt bord, omgifven af ett flertal personer.
Den krönta damen återfinnes iklädd samma dräkt

pä två af de öfriga tapeterna.

Matsalens möblering är i ek med undantag
af ett elegant

förgylldt kon-

solbord i rika-

ste rokokostil

med marmor-
skifva. På ena

väggen hän-

ger ett väggur

med foder af

förgylldt tril

af Stockholms-

urmakaren

Beurling och

bland här för-

varade fajans

föremål må
nämnas ett par

typiska roko-

kosopjjskålar

af alldeles

samma form

som de, hvilka

utfördes vid

Rörstrand eller Marieberg, men signerade med
fabrikens i Sölvesborg märke; den ena dessutom

daterad 17 dec. 1776. De i)åda terrinerna kunna
räknas till de ståtligaste kända profven på denna
sällsynta tillverkning.

Slottsherrens innanför matsalen i östra fl}'geln

belägna rum utgöras af ett rökrum med d()rr-

öfverstycken och andra rester af fast inredning

Förgylldt koiisolhoid i iiiatsalrit.

från 1 700-talet samt ett synnerligen ornbonadt
och behagligt skrifrum med bokhyllor frän

golf till tak. Möbleringen utgöres af ett elegant

sengustavianskt skrifbord af mahogny med mäs-
singslister, en sekretär i samma stil, ett antal

nätta rokokolänstolar, svensk tillverkning af fransk
typ etc. En intressant pjes är ett smalt skåp

af ek i tre

våningar som
å den öfver-

sta dörren bär

tvenne danska

adliga vapen,

det ena ätten

Rosenkrantz'

det andra det

vapen med tre-

delad sköld

som 1)1. a. för-

des af ätten

Viffert samt å

de båda nedre

sköldar med
tvenne s. k. sif-

fermonogram.

\'apnen be-

teckna Timme
Rosenkrantz

(j 1592) och

hans fru Ka-

ren \'iffcrt; monogrammen, som gifva initialerna

1). i\. K. - N. K., beteckna att skåpet, som
för öfrigt är rätt starkt restaureradt, tillverkats

för det förstnämnda i)arets dotter Birgitta Ro-

senkrantz (f 1603) och hennes man Nils Kaas

ej" I 507). De gifte sig 1593. I båda dessa rum
hänga ett antal porträtt till hvilka vi skola åter-

komma i sammanhang med den öfriga tafvel-

Tcrrin. Sölvesborgsfnbiikat 1776.

Väfd tapet i matsalen.
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samlingen. I rökrummet lägga vi märke till ett

synnerligen vackert väggur med foder af cise-

lerad och förgylld brons i rikaste rokokostil,

hvars verk är signeradt: STOCHOLM HOS
GUST. NYLÄNDER. Urmakaren Gustaf

Nyländer fick yrkesrättigheter 1741, var en tid

föreståndare för »Stockholms Manufabrique».

Från matsalen kommer man äfven ut i den

ofvannämnda långa stenlagda korridoren, hvars

väggar prydas af åtskilliga taflor, hvaribland

några dörröfverstycken i fransmannen Desportes

stil, kopior, samt den omtalade utsikten af Mal-

tesholm från år 1638. De västra delarna af

denna våning innehålla ekonomirum, bostäder

för tjänare m. m. — Genom trappan i tornet

stiga vi upp i

öfrevåningens

korridor; på
väggarna hän-

ga här stora

målningar, be-

rörande De la

Gardieska ät-

ten och dess

historia, näm-
ligen en fram-

ställning af

Stora Novgo-
rods eröfring

den 16 juli

1 6oq under

Jacob De la

Gardies befäl

(med latinsk

text) samt

tvenne stam-

trädstaflor, af

hvilka den ena

visarJacob De
la Gardies och hans gemåls, Ebba Brahes, här-

stamning, den andra De la Gardieska ättens

härkomst från Robert De la Gardie, »som lefde

åhr 1387»; taflan har två porträtt af fältherren

Pontus De la Gardie och hans gemål Johan
III:s dotter Sofia Gyldenhielm samt upptager
»alla H. Ponti efterkommande» från 1571 till

1 67 1, »då denne Tafflan blef förfärdigatt de
tillkommande lijder till widare Kffterrättelse».

—

I detta sammanhang må erinras om en märklig
i gouache målad stamtafla öfver Vasaätten, ett

1 500-talsarbete af en karaktär som erinrar om
den lilla gouachen med Gustaf Vasas porträtt

på Gripsholm.

Slottets präktigaste rum är den i nordöstra

stora salongen, där några af de märkligaste por-

trätten och konstföremålen förvaras. Den fasta

inredningen härstammar här från 1800-talet,

mörkröda tapeter och en öppen spis med stor

spegel i öfre fältet. Salongsmöbeln är gusta-

viansk med soffor, länstolar och stolar i hvitt

och guld; därjämte finnas några länstolar och

taburetter i empire. Mellan fönstren, två på norra

och två på västra sidan, stå ett par eleganta för-

gyllda gustavianska konsolbord med marmor-
skifvor och framför soffan står ett stort ovalt

empirebord i mahogny af en typ som vi sett

flerstädes i Skåne.

Salongen och hela slottets märkligaste möbel
är emellertid ett kabinettskåp som tillhört Magnus

Gabriel De la

Gardie. Skå-

pet, som står

på en under-

sats af fyra

ben, är utfördt

af ek med
fanér af eben-

holts samt

med fyllnin-

gar på dörrar

och lådor af

marmorplat-

tor, hvilkas na-

turliga ådring

användts till

framställnin-

gar af stadsut-

sikter, hamn-
scener, berg-

landskap och

dylikt i gul-

Skrifrummet. bruna-grå-

bruna toner;

af så kallade

hörnet af byggnaden ofvanpå matsalen belägna

alla fyllningar äro begränsade

hopplister och skåpet är dessutom rikt dekore-

radt med hermer, pilastrar och ornament i relief.

Ofverbyggnadens midt prydes af De la Gar-

dieska vapnet, utfördt i drifven och förgylld

koppar. Utom de synliga lådorna finnas en

mängd små lönlådor dolda af delar, som man
vid första anblicken antager vara fasta. — Skåpet

utgör ett välbevaradt och, genom att dess san-

nolikt förste ägare är bekant såsom en af vårt

lands förnämsta konstälskare på sin tid, synner-

ligen intressant prof på dessa 1600-talets prakt-

möbler af tysk härkomst.

Till praktmöblerna i detta rum få vi också

räkna en rokokospegel med förgylld ram med
De la Gardieska vapnet å krönet, som hänger
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Parti a] stora saloii<icii lucd poiträtt af Jakob Dc la Ganlie in. //.

öfver ett af de ^g ustavianska konsol horden. —
För öfrij^-t finnas här utom porträtten en mängd
smärre föremal och pretiosa af stort intresse och
värde, minnen af framstående medlemmar af De
la Gardieska sliikten m. fl., till hvilka vi king-re

fram skola åter-

komma i sam-

imnd med andra

dylika föremål

förvarade på oli-

ka ställen inom
slottet.

Intill stora sa-

lonjjcn lig<:^er

det förut omta-

lade entrérum-

met med trappa

från det i nedre

vånin<rcn beläjr-

na. Möbleringen

är här af samma
karaktär som i

salongen; några
af de gustavian-

ska stolarna äro

stämplade med
E. L. ett märke

Kabincttskåp som tillhört M. G. Dc la Gardic.

som stundom anträffas å stolar från 1700-talet

och sannolikt betecknande någon medlem af

Stockholms stolmakarämbete. Vid fönstret står

ett thébord med fajansskifva i blått, grönt och

gult, utförd vid Rörstrandsfabriken år 1756 och
målad af den framstående Daniel Hillberg, hvil-

ken anställdes vid Rörstrand redan 1745 och
utbildades af fabrikens förste svenske direktör
Anders Fahlström. — Väggen invid trappan

täckes helt och

hållet af en

väldig oljemål-

ning af Gerhard

Honthorst till-

hörande den

från Sjöö i Upp-
land härstam-

mande svit af

målningar, hvar-

af sex stycken

finnas på Widt-

sköfle, tre på
Kjesäter i Sö-

dermanland och

en, en takmål-

ning, på Drott-

ningholm ; kom-
positionerna fin-

nas återgifna i

konturetsningar

af svensken An-

ders Hultgren (f 1 840). — Från detta entrérum

inkommer man äfven i den i norra längan be-

lägna mindre salongen med fast inredning från

1800-talets senare del. Bland möblerna kunna

307



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

vi här anteckna en hededig svensk rokokobyrå

med Stockholms snickaräm betes stämpel, öfver-

sta lådan, hvilken utvisar att den förfärdigats

efter år i 768.

För öfrigt innehåller denna våning såväl i den

norra hufvudlängan som i de båda flyglarna ett

antal gästrum. I en stor sal i nordvästra hörnet

af hufvudbyggnaden och en angränsande sal i

västra flygeln förvaras det präktiga från Löbe-

röd härstammande De la Gardieska biblioteket,

omfattande cirka 1 2,000 band. Detta bibliotek

bildades af excellensen Jakob De la Gardie, som
inköpte sin

fars och far-

fars boksam-

lingar och se-

dan oupphör-

ligt ökade den-

nagrundstom-

me. Med bi-

blioteket var,

medan detta

fanns på Lö-

beröd, äfven

förenadt det

berömda De
la Gardieska

arkivet, nu i

Lunds univer-

sitetsbibliotek.

— Den stora

bibliotekssa-

len på Maltes-

holm, som ti-

digare kalla-

des »kungssa-

len» är från

golf till tak

rundtom

klädd med
bokhyllor. Ofver boksamlingen, som till största

delen är bunden i gamla vackra band, finnes en

handskrifven katalog upprättad. I böckerna fin-

nas exlibris och pärmstämplar tillhörande flera

olika medlemmar af De la Gardieska släkten, bl

a. Pontus Fredrik De la Gardies (j lygi) exHbris

graveradt af Jean Eric Rehn och försedt med
ägarens namn med omkastade initialer F. P.

DELAGARDIE (i stället för P. F.); vidare den
egentliga bildarens af Löberödsbiblioteket Jakob
Pontussons exlibris, hvartill användts samma plåt

som till det nyssnämnda sedan initialen F. ändrats
till J. och Rehns signatur bortslipats. — Att ingå

på någon redogörelse för bibliotekets innehåll

skulle föra oss för långt.

Oljemålning af G. Honthorst.

I den förutnämnda salen innanför den stora

bibliotekssalen förvaras bibliotekets största dyr-

barheter, hvaribland först må nämnas den till

något öfver 200 band uppgående ståtliga sam-
ling, som utgör de i släktens ägo bevarade
resterna af Magnus Gabriel De la Gardies bi-

bliotek. Samtliga dessa böcker äro bundna i röd

maroquin och försedda å båda pärmarna med
ägarens grefliga vapen i guldtryck; flera hafva

på titelbladet hans egenhändiga namntekning:

»Magnus Gabriel ]3e la Gardie Comes in Lecköö».
I ett särskildt skåp i samma rum som Mag-

nus Gabriels

böcker stå »li-

bri rariores*,

sällsyntheter-

na, en samling

på ett 80-tal

volymer. Här-

ibiand finnas

en hel del som
äro märkliga

därför att de

tillhört be-

märkta mäns
bibliotek, men
därjämte ock-

så bland annat

en mängd ti-

diga svenska

trvck, af hvilka

vi här endast

kunna nämna
några få. —
Till det äldsta

hör det på
Gustaf Vasas

initiativ af Pe-

der Svart för-

fattade arbe-

tet »Sanferdigt Suar på någhre stycker uthi

then Danske Crönicke»; denna i Stockholm år

1558 tryckta skrift hör till de allra största rari-

teterna bland svenska böcker; exemplaret har

tillhört bland andra Sven (Lager) Bring. — Myc-
ket rara äro också tre stycken i ett band bundna

svenska 1 500-talstryck, nämligen: »Then Swen-

ska Psalmeboken (etc.) Tryckt i Stockholm

aff Amund I^aurentzson Anno Domini 1567»,

»Dauidz Psaltare på nyt öffuerseedd », tryckt år

1560 samt »Een Predican emoot mandråp»,

tryckt i Stockholm år 1562; den lilla boken

har tillhört Gustaf Baner, som skall hafva hållit

den i sin hand då han afrättades i Linköping

år 1600. — För öfrigt må nämnas »Then sven-
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ska kvrkeordningen», Stockholm 1581; »Liturgia

eller Then Svvenske Messeordningen», 1588; en

mängd religi()sa och politiska stridsskrifter frän

slutet af 1500- och början af 1600-talet m. m.

Midt pä golfvet i stora bibliotekssalen står

ett bord, hvar-

pä ligga en

mängd vapen,

bössor, pisto-

ler och värjor,

af hvilka fler-

tiilet tillhört

medlemmar af

De la (iar-

dieska släkten.

Bland eldvap-

nen märkes en

med fina gra-

verade benin-

läggningardc-

korerad hjul-

låsbössa med
årtalet 161 3.

Stoia bitiliotcks<:alcn.

att taga i betraktande de där förvarade smärre

föremålen och pretiosa, bland hvilka vi här skola

omnämna några af de märkligaste i kronologisk

ordning. Några minnen af den förste till Sverige

inflyttade De la Gardie, »fältherren» Pontus

finnes icke på
Maltesholm.

Hans son Ja-

cob Pontusson

(t .165 2) till-

skrifvas tre

stycken små
speglar inom

åttkantiga ra-

mar med rika

ornament af

förgylld kop-

par, upptill

prydda med
De la Gardie-

ska vapnet. En
liten mössa af

rödt siden

med guldspets uppgifves hafva tillhört hans ge-

mål, den bekanta Ebba Brahe.

Talrikast äro minnena af ättens mest ly.sande

medlem under 1600-talet, de n}'ssnämndas son.

Af flintlåsbössor finnas här grefve Magnus Gabriel De la Gardie (f 1686).

\'i hafva redan

omnämnt det dyr-

bara kabinettskå-

pet af ebenholts

i stora salongen.

Ofvanpå detta

skåp står en präk-

tig dryckeskanna

af silfver med rikt

drifven ornering i

ett blad- och blom-

stermönster samt

på locket De la

Gardieska vapnet

och initialerna M.

G. D. L. G., allt

likaledes i drifvet

arbete; i botten

bär kannan en

två gånger insla-

gen stämpel, ett

monogram möjli-

gen innehållande

bokstäfverna A. I.

T. B., betecknan-

de en tillsvidare

okänd guldsmed.

Do la Gardieska vapnet och initialerna \\ I"". D.

L. G., betecknande Magnus Gabriels yngre bro-

der Pontus Ercdrik De la Gardie, f. 1630 f

1692; ett vackert ctsadt hjulläs är jordfynd på

Maltesholms ägor.

två stycken fr)rfär-

digade af sven-

ska vapensmeder,

nämligen en af D.

Bars skänkt till

grefve Pontus De
la (^lardie år i 750
af kung l'"re(lrik

I och en med än-

dradt lås af Mei-

dinger, som till-

hört grefve Jacob

De la Gardie. —
Bland de blanka

vapnen är det

märkligaste ett ce-

remonisvärd med
bred klinga, hvarå

De la Gardieska

vapnet och årtalet

1 67 I samt en rik

etsad bladslinga

erinrande om de

af David Kohl

utförda.

Vi återvända

till salongerna för Spegel med ram af förgylld koppar.
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Dryckeskanna af silfver, som till-

hört Magnus Gabriel De la Gardie-

En alldeles likadan

kanna, som likaledes

tillhört Magnus Ga-

briel, finnes afbildad

och beskrifven i Nor-

diska Museets tid-

skrift »Fataburen»,

1907. — Till Mag-
nus Gabriel De la

Gardies bohag hörde

också en praktservis

af sköldpadd, som
enligt tradition skall

hafva användts vid

en festmåltid, som
han gaf i samband
med afslutandet af

westfaliska freden

1648. Resterna af

denna dyrbara servis

finnas på Maltes-

holm, bestående af

ett stort fat, åtta små
skålar på fot, två små
fat med kant och tolf

små tallrikar, alla för-

sedda med De la Gardieska vapnet i midten. —
På ett af de gustavianska borden i stora salongen

ligga bland andra dyrbarheter ett par eleganta

sporrar af järn,

Magnus Gabriel på hans bröllopsdag.

Axel Julius

De la Gardie

(t 171 o), en

yngre broder

till Magnus
Gabriel, har

varit ägare till

ett par enkla

malm ljussta-

kar med pro-

filerade skaft,

som bära ät-

terna De la

Gardies och

Forbus' vapen

under gemen-
sam krona och

inskriften: »Gr
Axell Julius De La Gardie Graff zu Lököö
General iiber die Cavallerie. Fr. Sophia Juliana

Forbus Gräffin zu Lököö A:o 1673 i. Sept.»

Bland dyrbarheter som tillhört ätten De la

Gardies medlemmar under i 700-talet kunna näm-
nas några eleganta fickur, däribland ett af guld

som enligt tradition burits af

Pjäser ur IVlagnus Gabriel De la Gardie's sköldpaJilscrvis.

med utsökt dekoration i emalj, signeradt af den
framstående Pariserurm åkaren Julien Le Roy,

1740. En verklig praktpjäs är en medaljong

af guld med Gustaf III:s bröstbild inom emal-

jerad lagerkrans med briljantrosetter, hängande
i en dubbel guldkedja, som enligt inskrift blifvit

skänkt »af K. Gustaf III till Gr. Pontus De la

Gardie Fadder till Sveriges Kron Printz Gustaf

Adolf d. 10. Nov. 1778.» — Öfriga minnen af

denna art nödgas vi här förbigå för att till sist

endast omnämna ett par bland de De la Gar-

dieska medaljerna, en af Arvid Karlsteen slagen

öfver Magnus Gabriels son Gustaf Adolf De la

Gardie (f 1695) riksråd och kansler för Åbo
universitet, och en annan i guld, slagen år 1761
af ridderskapet och adeln öfver grefvinnan Ka-
tarina Charlotta De la Gardie f. Taube till minne
af hennes behjärtade^ uppträdande till förmån
för tolf kvinnor från Als socken i Dalarne som
anklagats såsom häxor för trolldom.

I stora salongen finnas äfven en liten sam-
ling porslinspjäser, bland hvilka äro represen-

terade fabrikerna i Meissen, Wien — ett par

koppar från den bästa perioden — , Sévres och

kungl. fabriken i Köpenhamn, bland annat med
en tallrik af den bekanta Flora-danica-servisen.

Det återstår att lämna en kortfattad redo-

görelse för den till omkring 40 nummer upp-

gående porträttsamlingen på Maltesholm, äfven

den företrädesvis omfattande porträtt af med-
lemmar af den nuvarande ägarens fädernesläkt

och dess frän-

der och inne-

hållande flera

ur olika syn-

punkter märk-

liga konstverk.

— Ett vac-

kert dubbel-

porträtt från

1 600-talets

midt anses

föreställa Mal-

tesholms slotts

förste bygg-

herre, Malte

Juul och hans

måg Sten

Reedtz; de bå-

da herrarna äro iklädda jaktkostym med bössor

och jakthorn och ha en stor hvit hund emellan sig.

— Sedan finnes här intet ägareporträtt förrän

Malte Ramels (f 1752), en replik af Pilospor-

trätt af honom på Ovedskloster. Hans son Hans
Ramel (f 1 799), Maltesholms omskapare, och
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Hörnparti af stora salongen med duobelporträtt af Magnus Gabriel De la Uardie och pjalzgrejvinnan Mana tiiphrosyna

samt porträtt af Gustaf Gabrielson Oxenstierna och Maria Sophia De la Gardie.

dennes hustru, den originella och dugliga Amalia

Beata Lewenhaupt (f 1810) äro återgifna på
tvcnne porträtt frän deras yngre år, kring midten

af I 700-talet; den sistnämnda därjämte på ett

porträtt, som är en replik af ett Breda-porträtt

I)å ( )vedskloster. Till de Ramelska porträtten

hör äfven den tjusande bilden af Viveka Sture

(t 181 2), gift med friherre Otto Ramel, en bror

till Hans, iklädd hvit dräkt med svart spets-

schal, signerad ^^C. F. v. Breda pinx. 1803».

Bland de De la Gardieska porträtten äro först

att nämna ett i)ar 1 600-talsporträtt af fältherren

Pontus De la (iardie (| 15S5) och hans gemål

Sofia rivldenhielm, Johan lll:s dotter, samt ett

par porträtt af deras son Jakob Pontusson (J

1652) och hans gemål, Ebba Brahe, alla fyra

skäligen enkla som konstverk och antagligen

målade samtidigt. — Jakob De la Gardie är

återgifven på ett ståtligt porträtt i helfigur, sit-

tande iklädd romersk fältherredräkt med röd

mantel; i bakgrunden en kolonn och utsikt öfver

ett fältläger med ryttare. Den monumentala bil-

den är osicrnerad och tillskrifves David Klöker

Ehrenstrahl; porträttet tillhör samma grupp

som de omedelbart efter Khrenstrahls återkomst

till Sverige, år 1661, målade porträtten af Bengt

Ilorn, Karl Gustaf Oxenstierna m. fl. och torde få

anses vara gjordt på beställning af grefve Jakobs

son Magnus (Gabriel De la Gardie, som veter-

ligen vid denna tid stod i förbindelse med konst-

nären.

Samlingens intressantaste bild är emellertid

det stora dubbelporträttet i hel figur och na-

turlig storlek af Magnus Gabriel De la Gardie

(f 1686) och hans gemål pfalzgrefvinnan Maria

Euphrosyna (f 1687). Enligt tradition återger

porträttet det förnäma paret på deras bröllops-

dag, den 7 mars 1647, då brudgummen var

2S och bruden 22 år gammal; de stå på en

trappa, hållande hvarandra i handen och äro

311



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

båda iklädda utomordendigt praktfulla dräkter, öfrigt goda prof på porträttkonstens ståndpunkt

hon i helt guldstickad klädning, han i svart i vårt land under 30-åriga krigets tid.

med guldspetsar, axelge-

häng, plymagerad hatt

i handen och stöflar med
vida kragar samt de of-

van omtalade sporrarna.

Porträttet är en sann-

skylldig paradbild af

synnerligen stort ko-

stymhistoriskt intresse

icke minst därför att det

återger vSveriges mest

lysande ädling kort tid

efter det han återvändt

hem från modernas huf-

vudstad Paris, där han

år 1646 hade varit som
utomordentligt svenskt

sändebud. — Magnus
Gabriel och pfalzgref-

vinnan finnas äfven af-

bildade på äldre dagar,

1670-talet, i tvenne por-

trätt som hänga i en-

trérummet utanför stora

salongen.

Af grefve Jakobs och Ebba Brahes 14 barn

finnas på Maltesholm porträtt af ytterligare

trenne: Pontus Fredrik De la Gardie (f 1692)
ett utmärkt vackert por-

trätt sannolikt af Martin

Mijtens d. ä., där den unge
grefven med det bleka för-

näma ansiktet är iklädd

någon slags karuselldräkt.

Af hans svstrar Maria
Sophia (f 1604) och Kri-

stina Katarina (f i 704) är

den förstnämnda fram-

ställd i helfigur på ett por-

trätt af en typ som for-

dom brukat tillskrifvas Ja-

kob Elbfas, måladt 1643,
samma år som den 16-

åriga unga damen ingick

äktenskap med Gustaf Ga-
brielson Oxenstierna

(f

1648), af hvilken här äf-

ven finnes ett porträtt, må-
ladt 1635. dessa

bilder som sitta som pen-

danter till det ofvan om-
talade stora dal)belporträttet i salongen, äro
mycket intressanta som dräktbilder, och för

Malte Jinil och hans niåg Sten Reedtz

(~)ljcn)åliiing från l6oo-talcts midt.

Pontus Fredrik De la Gardie (f 1692) af Martin Mijtens d. ä.

Axel Julius De la

Gardie (f 17 10), den af

grefve Jakob Pontus-

sons söner, från hvilken

den nu lefvande erenen

af ätten härstammar,

finnes icke representerad

bland porträtten på Mal-

tesholm; af hans fru

Sofa Juliana Forbus
(|

1 70 i) finnes ett litet

på koppar måladt por-

trätt dat. 1686. — Hans
son grefve Magnusjulius

(I I 74 i) är ej represen-

terad, men från och med
dennes son finnas samt-

lige den nuvarande äga-

rens förfäder i samlin-

gen. — M Magnus
Julius son grefve Pon-

tus Fredrik De la Gar-

die (f 1791) finnas tven-

ne eleganta pastellpor-

trätt, det ena målat då

han som kapten vid regementet »Royal Suédois»,

I 74 5— 47, vistades i Frankrike, det andra måladt

här hemma; mästaren till bägge porträtten är

sannolikt Gustaf Lund-

berg, som först under för-

sommaren 1745 lämnade

Paris för att efter en tur

till Spanien och Portugal

begifva sig hem till Sverige.

— Grefve Pontus var i

sitt första gifte förmäld

med Katarina Charlotta

Taube (f 1763) porträt-

terad af G. Lundberg och

i sitt andra gifte med Hed-
vig Eva Rålamb (f 1 8 1 6),

hvilken blef öfverhofmä-

starinna hos Sofia Mag-
dalena; hennes drag äro

återgifna på ett vackert

porträtt, måladt af C. F.

von Breda i 798. — Sam-
me utmärkte konstnär har

äfven målat de fyra por-

trätt som föreställa grefve

Pontus' söner och deras

grefvinnor, nämligen Jakob Gustaf De la Gardie

(j 1842), målad iklädd Lifdrabantkårens uniform,
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Hans Ramel f 1799. Amalia Beata Lewenhaupt f 1810.

år 1800, hans fru Kristina Amalia Sparre (f

181 i) målad 1799, samt ynj^re brodern grefve

Axel Gabriel (f 1838), den förste af ätten som
ägde Maltesholm, målad 1803 och hans första

fru Kristina Cnistafva Ra-

mel (t 181 9). — Tillsam-

mans finnas här icke

mindre än sju signerade

Breda-porträtt. — Af de

sistnäm nda grefvarnas

syster Hedvig Ulrika Kri-

stina De la Gardie (f

ogift 1788) finnes en

Lundbergspastcll.

I nuvarande ägarens

rum i nedre våningen

hänga porträtt af hans

farfar grefve l*ontus Hen-
rik De la (lardie (f i 880),

målad af Berta Valerius,

och hans far landshöfdin-

gen grefve J\ Iagn vis Ga-

briel De la (jardie (f

190.S).

På Maltesholm finnes

slutligen äfven en stor

samling af handtecknin-

gar, för hvilken vi dock icke här kunna lämna

någon redogörelse. Samlingen, som liksom så

mycket annat här tidigare förvarats på Löberöd,

är bildad dels af grefve G. A. Sparre dels

Viveka Sture (f 1812), sign. »C. F. von Breda pinx 1803

hans afresa från svenska ministerposten i Wien af

ärkehertig Albrecht af Österrike, som genom köp

förvärfvat samlingen efter prins Ch. de Ligne.

Från fönstren i salongerna och ännu mera
från tornaltanen har man
en den allra präktigaste

och vidsträcktaste utsikt

öfver den kringliggande

trakten. Närmast slottet

ligger i väster och norr

den stora parken, bevuxen

med de härligaste träd,

bokar, lindar, kastanjer

och jättelika granar. Slot-

tet ligger på höjden af

Linderödsåsen så attpark-

terräntren mot norr starkt

sluttar; i sluttningen äro

ankigda terrasser och

speglande dammar som få

tillflöde från de högre be-

lägna vallgrafvarna kring

slottet, hvilka i sin ord-

ning ständigt hållas fyllda

genom en aldrig sinande

källa med kristallklart vat-

ten. Väster om slottet lig-

ger ett förnämt litet lusthus från 1700-talets

slut med rik pilasterarkitektur i sandsten.

C^enom uthuggningar i parkträdens löfmassor

och öfver dessas kronor uppifrån tornet ser man

skänkt till grefve De la Gardie (f 1842) vid den väldiga slätten, som sträcker sig från Kri-
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Hedvig Eva Rålamb (f 1816).

Oljemålning af C. Fr. von Breda 1798.

stianstad i norr ända ned till Widtsköfles mar-

ker i söder. Det cirka 20 kilometer afläg-sna

Kristianstad synes tydligt och i öster begränsas

synkretsen af det blånande hafvet; afståndet till

kusten är likaledes cirka 20 kilometer. — Vägen

som från slättlandet nedanför åsen leder upp
till Maltesholms slott är vida berömd i Skåne.

Den är anlagd af Hans Ramel, samme man
som byggde om slottet, och sträcker sig i rikt-

ning från öster till väster i en jämn stigning

Parti af parken, utsikt från slottet åt väster, med lusthuset i fonden.
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Pontus Fredrik De la Gardie (f 1791).

Pastell af (i. [.undberg, omkring '745-

från .slätten u])j) till slottet. För att få denna
jämna stii^ning har man måst uppföra väldij^^-a

stenmurar, som -delvis nå ända till mellan 5 och

6 meters h(")jd. Hela den på detta sätt murade
väf^banken är i ' ., kilometer lån^r med en bredd

växlande mellan 14— 24 meter. \'id sidorna

om denna ståtli^^a chaussée växer en präktig

bokskog-, hvars löfverk bildar ett grönskande
hvalf öfver vägen; på somliga ställen befinner

man sig på vägen i höjd med de nedanför

växande trädens kronor. Där vägen börjar nere

vid slätten äro resta fyra stycken stenar med

Parti a f parken, utsikt från slottet åt norr.
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Axel Gabriel De la Gardie (f /6'J6V.

Måladt af C. F. von Breda.

inskrifter som förtälja om det väldiga arbetet;

på den första läses: »Vägen böriades Ar 1775
fullbordades 1824»; på den andra: »Jöns An-
dersson från Borrestad var mästare för arbetet»;

den tredje: »Har 102277 Cub aln Stenmur
104522 D:o Fyllning»; den fjärde: »Är 2223
Alnar lång 20 å 35 bred.» — Vid en knäpunkt
närmare slottet står en femte sten hvarå läses:

»Dena väg är upförd af Hans Ramel, Maltes

son, år i 795»- — Vägen går rakt fram mot en

Jacob Gustaf De la Gardie (f 1842).

Måladt af C. F. von Breda.

port i förborgens östra länga, där infarten till

gården är belägen.

Maltesholms gods med underlydande är taxe-

radt till omkring 550,000 kronor, arealen upp-

går till 5,400 tunnland, hvaraf åker och äng
omkring 2,000 tunnland, resten skogar och be-

tesmarker. På Sönnarslöfsgården, numera skild

från godset ligger Maltesholms cementfabrik till-

hörig ett aktiebolag och sysselsättande cirka

200 arbetare.

Parti af uppfartsvägen till slottet.
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BACKASKOG
KIAFW SOCKEN, VILLANDS HÄRAD, KRISTIANDSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

BäckaskojT var under medeltiden, liksom

(jvedskloster, ett nnmkkloster af Premon-

stratenserorden, troliLjen anlagdt i hörjan

af I 2oo-talet; dess k\'rka var helgad åt jungfru

Maria, hvarför klostret någon gång kallas Saltus

Sancta' Maria'». Af klostrets abboter känner

man åtskilliga till namnet, u|)j)räknadc af Ljung-

gren i Skånska herregårdar; den siste hette

Peder Tuvesen. Under hans tid ålades klostret

först, år 1535, att betala en stor summa, icke

mindre än 2,000 lod silfv'er, till danska kronan

och två år därefter, 1537, blefvo klostergodsen

indragna och öfverliimnade till Cert Jensen Ulfs-

tand till Pjungby i grannsocknen Gualöf med
sk\ ldighet för honom att försörja de kvarvarande

munkarna, betala konungen 300 gyllen samt

hålla f}"ra r)ttare.

Redan efter två år, 1530, förlänades godset
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till Nils Brahe, 1547 pantsattes det till Jens

Brahe till Widtsköfle samt 1552 till Jörgen Bille.

Ar 1560 förlänades Bäckaskog ånyo till Gert

Ulfstand, som behöll förläningen till sin död,

hvarefter den innehades af hans änka Görel

Gyllenstierna till år 1578, då Nils Parsberg

fick länet.

Efter att sålunda i närmare 50 år hafva varit

såsom förläning upplåtet åt olika danska frälse-

män, skänktes Bäckaskogs kloster med tillhörande

gods och gårdar år 1584 af konung Fredrik

II af Danmark såsom arf och eget till Henrik

Ramel (f 161 1), Kristian IV:s guvernör och se-

dermera danskt riksråd. Henrik Ramel var den

förste af denna ätt som inflyttade till Skåne.

Han företog omfattande byggnadsarbeten, till-

och ombyggnader af de gamla klosterhusen, på
Bäckaskog samt ärfdes af sin äldste son Henrik

Ramel d. y. (f 1653), tillika ägare af Löberöds

gods, som han ärfde efter sin moster, Anna
Brahe. Afven han lät utföra byggnadsarbeten

på Bäckaskog, till hvilka vi längre fram skola

återkomma. Han hade två söner af hvilka den

äldre, (3ve Ramel (f 1685) ärfde Bäckiiskog;

efter Skånes öfvergång till Sverige svor Ove
Ramel trohetsed till svenska kungen, men under

Karl XI:s krig bröt han sin ed, hvarefter hans

egendomar år 1677 indrogos till kronan och

gåfvos åt fältmarskalken Konrad Marderfelt.

Herr Ove blef en gång tagen till nåder och

det var fråga om att han skulle blifva lands-

höfding i Blekinge, men hans trohet var osäker,

hvarför Bäckaskog, efter att i nära 100 år hafva

varit i Ramelska släktens ägo år 1680 defini-

tivt indrogs till svenska kronan, i hvars ägo
godset än idag befinner sig.

Bäckaskog anslogs nu till boställe för öfver-

sten vid Skånska kavalleriregementet; under den

första tiden var det utarrenderadt, men från

1696 till 18 18 har det innhehafts af cheferna

för nämnda kavalleriregemente, nämligen: öfver-

ste Alexander Strömberg (i6g6— 1704), Carl

Ornstedt (1704— 1722), friherre Anders Koskull

(1723— 1729), grefve Charles Emil Lewenhaupt,

den olycklige generalen (1729— 1743), kron-

prinsen Adolf Fredrik (1743— i 752), grefve H.
H. von Liewen (1752— 1762), friherre Ulrik

Wrangel (1762— 1772), grefve Fredrik Karl

Dohna (1772— 1774), hertig Karl (XIII) af Sö-

dermanland (1774— 1780) samt slutligen fält-

marskalken friherre Johan Kristoffer Toll, hvil-

ken innehade bostället från 1782 till sin död
1817, med undantag af ett enda år, 1797—
179^, då det innehades af general S. H. Horn.
Af alla dessa boställsinnehafvare var fältmarskalk

31

Toll den som gjort mest för Bäckaskog liksom

han ju också var den som bodde där den längsta

tiden.

Vid ombyte af innehafvare förrättades syn

på gården och dess hus och dessa syneinstru-

ment lämna många viktiga upplysningar om
byggnadernas utseende och skick under hela

den tid som Bäckaskog var öfversteboställe,

1696— 1818.

I mars månad 1 8
1
9 tillträddes Bäckaskogs

kungsgård på arrende af dåvarande kronprinsen

Oscar (I) och efter hans tronbestigning, år 1845
af kronprinsen Karl (XV), som innehade och

långa tider bebodde gården till sin död, 1872.

Arrendet öfvertogs därefter af kungens måg,

dåvarande danska kronprinsen Fredrik, som in-

nehade det till år 1900, då Bäckaskog arren-

derades af kammarherre Hans Filip Stjernsvärd

("f 1909), hvars änka, fru Henriette Stjernsvärd,

född De Maré är nuvarande innehafvarinna af

kungsgården.

Bäckaskog har ett sällsynt vackert läge på
den smala landtunga som skiljer den stora Opp-
mannasjön från den ännu större Ifösjön i nord-

östligaste delen af Skåne. — Båda dessa sjöar

äro sänkta under senare delen af 1 800-talet

Södra hufvudinkörseln till borggården med Ramelska och

Braheska vapnen.

8



BÄCKASKOG

Bäckaskog 1680. Enligt Bumian-Fischcr.

tvennc särskilda jj^ånger, hvarigenom landtungan

blifvit bredare och betydande arealer torrlagda.

— Afståndet från Bäckaskoijs station å Blckin<re

kustbanor, bandclen Kristianstad— Sölvesborg,

fram till kungsgården ilr cirka 6 kilometer. Re-

dan vid Kiaby kyrka, nilr man hunnit södra

ändan af ( )ppmannasjön ser man gårdens röda

torn höja sig of\an i)arkens löfmassor och efter

att på en bro hafva j)asserat det vattendrag som
förenar de båda sjöarna med hvarandra befinner

man sig framför inkörs[)orten till det väldiga

byggnadskoinplexet; hvalfvet krönes af en sand-

stenstafla med ätterna Ramels och Brahes vapen-

sköldar, angifvande den fr)rutnämnde Henrik

Ramel d. ä. (j- 1611) och hans andra fru Elsa

Brahe såsom byggherrskap.

Denna port är belägen i den södra af de fyra

långa huslängor, af hvilka gården består. San-

nolikt hade gården redan under medeltiden den

utsträckning som den nu har och som den visar

sig hafva haft omkring år 1680, då bilden i det

Burman-Fischerska gravyrverket tecknades. —
Norra längans västra del upptages af den gamla

klosterkyrkan, fordom helgad åt den heliga jung-

frun, numera använd till magasin; i komplexets

nordvästra hörn reser sig det höga kyrktornet

som blifvit påbyggdt år 1640 under Henrik

Ramel d. y:s tid och till minne däraf på västra

Nonlrästra hörnet of borggården med ganila klosterkyrkan. T. v. ^wunkalängan», nu corps de logis.
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sidan bär initialerna B. L. — H. R. — M. S.

samt årtalet 1640. Initialerna beteckna Brita

Lunge, Henrik Ramel och Margareta Skeel,

byggherren och hans båda fruar. — Några

fönster i tornets öfversta, påbyggda del hafva

omfattningar af sandsten; i de nedre våningarna

finnas åtskilliga igenmurade gluggar.

Den västra längan, som inrymmer bostads-

rummen, är sammansatt af tvenne olika bygg-

nader; närmast intill nordvästra tornet ligger den

del som fordom kallades »munkalängan» och

hvars bottenvåning med säkerhet härstammar

från medelti-

den. — Ljung-

gren uppger

att »munka-
längan » skulle

vara den lilla

med trappgaf-

vel försedda

byggnad, som
ligger i södra

längans västra

del, men detta

är bevisligen

ett misstag.

Af de i flera

afseenden in-

tressanta syne-

handlingarna

från år 1762

framgår att

munkalängan

belägen

Västra längans södra del, sedd inifrån borggården

ar

mellan »karaktärsbyggningen» och det stora

norra tornet, något som också bekräftas af

Gillberg i hans beskrifning öfver Kristianstads

län. — Af Burman-Fischers bild synes att mun-
kalängan varit uppförd endast i en våning och

i 1690-talets synehandlingar säges att den då

var mycket förfallen, hvarför den sannolikt blif-

vit reparerad under 1700-talet; i slutet af 1700-

talet under Tollska tiden blef längan påbyggd
till lika höjd med »karaktärsbyggningen» som
intager den öfriga delen af västra längan ned
till hörntornet i sydväst. Gränsen mellan de
båda byggnaderna kan tydligt iakttagas i muren
och går mellan det sjätte och sjunde fönstret

från norra tornet räknadt å borggårdssidan.

»Karaktärsbyggningen» uppfördes, säkerligen

på de gamla klosterhusens grund, i slutet af

1500-talet af Henrik Ramel d. ä. (f i6ti) och
bär å västra fasaden hans och hans båda fruars

initialer i ankarslutarna: A. R. -- H. R. -- E.

B., Abela Rantzau (-|- 1596), Henrik Ramel,

Elsa Brahe (| 16 19). Den omständigheten att

Elsa Brahes namn förekommer här visar att

huset blifvit byggdt efter år 1599 då Henrik

Ramel gifte om sig med henne; jämför äfven

vapnen öfver inkörsporten i södra längan. Bygg-
naden är mycket långsträckt, med icke mindre

än tolf fönster mot väster, hvartill komma de

sju som finnas i »munkalängan» åt denna sida,

så att västfasaden har sammanlagdt 19 fönster,

tornen oberäknade. A dess östra fasad inåt

borggården reser sig ett högt åttkantigt trapp-

torn, hvars trappa fordom utgjorde hnfvudupp-

gången till

Henrik Ra-

mels hus. Det
framspringan-

de partiet in-

vid östfasaden

norrom trapp-

tornet, som
synes redan

på 1680 års

bild, försågs

under Karl

XV:s tid med
trenne rund-

bågiga arka-

der i botten-

våningen. —
Hela västra

längan, den

af fältmarskal-

ken Toll på-

byggda mun-

kalängan inberäknad täckes nu af ett gemen-

samt, brant tegeltak. Det åttkantiga trapptornet

har fått en under 1800-talet uppsatt, skäligen

stillös huf af järnplåt och försetts med en liten

rundbågsfris.

I komplexets sydvästra hörn reser sig ett

kraftigt, fyrsidigt torn, som skjuter utom såväl

den västra som den södra längans yttre fasad-

linjer; detta torn torde hafva tillkommit ungefär

samtidigt med Henrik Ramels öfriga byggnader

vid Bäckaskog i slutet af i 500-talet, delvis med
användande af grundvalar och murar tillhörande

de medeltida klosterhusen. Mot tornets östra

sida stöder sig ett litet gafvelprydt husparti,

den förutnämnda längans sydligaste del.

Mot öster utgår härifrån en länga som börjar

med en liten hvitputsad tvåvåningsbyggnad med
hög trappgafvel mot öster; den öfversta tinnen

på denna gafvel prydes med ett insänkt kors

och därunder synes öfre delen af en rundbågig

blindnisch. — I det hvälfda rum som intager
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Sydvästra tornet och södra längans västra del. sedda utifrån.

bottenvunin^cn af det nyssnämnda sydvästra

tornet finnes en mellanvägg löpande i norr

—

söder som högt upp prydes af ett par blind-

nischer, något som synes tyda på att denna

vägg en gång innan hörntornet byggdes utgjort

den västra ytterväggen till den här ifrågavarande

lilla byggnaden.

Södra längan fortsätter österut; nilrmast den

lilla byggnaden i hcM-net, som otvifvelaktigt härrör

från medeltiden, ehuru den af Ljunggren med
orätt kallats »munkalängan >, låg i slutet af 1600-

talet en mur. Jlär ligger nu en låg envånings-

byggnad och öster om denna vidtager den gamla

stall-längan med en profilerad gafvel mot östtT

och sin f()rutnämnd,i vapensten ofvanför port-

hvalfvet, hvilket enligt Burmans teckning fordom

krönts af en profilerad gafvel i takfoten. Från

stall-liuigan framspringer en i senare tid mot

söder utbyggd uthuslänga.

Östra längan intages af vn lång logbyggnad

och östra delen af norra längan af kostallet,

som med sin västra gafvel stöter intill kloster-

k\-rkans korgafvel. I komplexets nordöstra och

sydvästra hörn resa sig tvenne låga åttkantiga

torn, hvilka synas äfven på den Burman-Fischcr-

ska bilden från år iCSo, men där hafva karak-

tären af låga murar utan tak. Möjligen hafva

de varit afsedda att byggas högre och utgöra

ett par motsvarigheter till de kraftiga fyrsidiga

tornen i de båda andra hörnen af anläggningen.

Murarna i alla dessa huslängor och torn äro

uppförda af tegel; endast den gamla kloster-

SUAnc. XI. 3

kvrkan och den lilla längan midt emot kyrkan

i söder äro putsade i hvitt. En del af muren

i »munkalängan» synes vara af gråsten, som
putsats och målats i tegelfärg, och en del af

södra längan är åt gårdssidan byggd med kors-

virke. Tegelmurarna ligga så godt som öfver-

allt i renässansförband -— ett skift löpare om-

växlande med ett skift bindare — och endast på

några få ställen, såsom på stora tornets norra } t-

tervägg finnas medeltida tegelmurar kvar orörda.

Sannolikt hafva de gamla nuirarna i andra delar

af komplexet \-arit vittrade i ytan och blifvit

lagade; att så skett på några ställen framgår af

uppgifter i synehandlingarna, hvilka likväl icke

Hrälfdt rum i bottenvåningen af sydvästra tornet; till höger

en ursprunglig medeltida yttermur med nischer.

2 I
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östra delen af norra längan utifrån. Till höger synes klosterkyrkan, till vänster ett af de låga åttkantiga tornen.

sträcka sig längre tillbaka än till omkring 1690.

Henrik Raniels byggnad från slutet af 1 500-

talet var nog till stor del endast en ombyggnad
af från klostertiden kvarstående byggnader.

Ladugården skall hafva brunnit omkring 1690.

— Taken bestå på boningshusen, kyrkan och

tornen af tegel, stallbyggnaderna och de små
åttkantiga tornen mot öster täckas af spån, logen

och kostallet af halmtak.

Den stora borggården afdelades fordom genom

en från norr till söder, från kyrkans korgafvel

till stallets västra gafvel, löpande tegelmur i en

västlig »cour d'honneur» och en österut belägen

»basse cour». Numera är denna mur rifven

och en rad lummiga träd intager dess plats,

skänkande en behaglig skugga åt den stora gårds-

platsen. En annan viktig förändring har gården

undergått i slutet af 1 800-talet, då efter den

sista sjösänkningen, den kanal igenfylldes som
förut genomskar gården från väster till öster.

Borggården sedd från öster. Midt fram corps de loi^is, till liö^ei kloslcikyikan.
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Borggården sedd frän inkörsporten i sydöstra hörnet.

Denna kanal, som utgjorde förbindelsen mellan

Oppmannasjön och Ifösjön, gick fram under

hvalf i den västra liingan, straxt söder om det

förut omtalade lilla trapptornet och under den

östra loglänyan. När sjöarnas vattcnhöjd \ar

den ursprungliga, rann ett ständigt friskt vatten

genom kanalen i sådan mänod att man diirmed

kunde drif\'a en liten kvarn, hvariilmtc ett rikligt

ålfiske bedrefs. — Förbindelsen mellan sjöarna

befinner sig nu ett stycke söder om gården.

Efter denna öfverblick af det vidsträckta bygg-

nadskomplexets yttre gå vi att i korthet redo-

göra för dess inre och göra då början med kloster-

k\ rkan, som ännu bevarar några obetydliga rester

af sin medeltida utstyrsel. Fyra st}'cken sträf-

pelare i \-ttermurarna antyda att kyrl-an varit

Bo:gi^iiuLn .\edd från fäster.
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Klosterkyrkans korpägg i nuvarande magasinets mcllanvåning.

täckt af trenne hvalf och på norra tornets östra

vägg synas också märken efter att taket fordom

varit icke obetydligt högre. Travén närmast

tornet är numera genombruten med en bred

inkörsport hvarigenom man kommer ut på norra

sidan om gården. De två öfriga travéerna äro

inredda till magasin och vagnshus. I öfre delarna

af kyrkan äro inlagda tvenne bjälklag med golf

använda till sädesupplag. I magasinets mcllan-

våning kunna å korväggen ännu iakttagas de

små hörnkolonetter med listverksprydda kapitäl

från hvilka hvalfstrålarna utgått; nedre delen af

den båge som legat utmed korväggen finnes

ännu kvar. För öfrigt äro murarna kala och
försedda med stora i senare tid upphuggna ljus-

gluggar.

När klosterkyrkan slopats såsom sådan och
inredts till magasin har jag icke bestämdt kun-

nat utröna; det torde dock hafva skett under
senare delen af i 700-talet, måhända på fältmar-

skalken Tolls föranstaltande. I en synehandling
från 1600-talet säges att kyrkan var »in uti

hvvälfd och hwijdijmat med altare tafla af wakert
trä Billthuggerij» och »predikestolen utarbetat

af trä Bilthuggerij » ;
därjämte funnos kyrksilfver,

ljusstakar och fat af mässing, dopfunt, stolar

m. m. I 1762 års syneinstrument säges att >å

k3'rkan var predikestol och altartafla i någor-
lunda tillstånd».

Den nuvarande hufvudingången till bonings-
huset i västra längan är belägen ungefär midt

på »munkalängans» gårdsfasad och anordnades
redan under fältmarskalk Tolls tid. Man inträ-

der här i ett entrérum som sträcker tvärs öfver

den ganska smala byggnaden, med en utgång

äfven mot väster, till parken. — Till vänster om
detta entrérum ligga fyra rum, af hvilka två

inom »munkalängan», de två andra inom 1500-

talshuset; de bebos af fru Stjernsvärds söner och

stå i förbindelse med gårdskontoret, som har

en särskild ingång i loggian invid trapptornet.

— Till höger om entrén ligga i bottenvåningen

ett antal gästrum dels inom »munkalängan», dels

i nordvästra tornet, i hvilket man kan komma
in härifrån.

En trappa leder från entrén upp till öfre

våningen, slottets hufvudvåning, som bevarar

många rester af den fasta inredning som till-

kom här under Karl XV:s tid. Genom ett lång-

sträckt förrum med målade spalierer på väg-

garna och en stor empirespegel mellan ett par

fönster inkommer man i salongen, ett stort ljust

rum med fyra fönster åt hvardera sidan. De
höga »deux-battants» -dörrarna med en midt-

stängel i form af »fasces» och fyllningar om-
gifna af rosetter äro utförda i ett slags senem-

pirestil från 1800-talets förra del — samma typ

finnes på det närbelägna Råbelöf — takdekora-

tionen är från 1 800-talets senare del. Bland

möblerna märkas ett par hederliga svenska ro-

kokobyråar, den ena med försilfrade beslag, en

soffa och några stolar i rokokostil m. m. Från

kung Karls tid härstammar ett litet förgylldt

bord med skifva af florentinermosaik med Skånes

vapen i midten — Karl XV var såsom prins

hertig af Skåne — enligt uppgift en gåfva af

Viktor Emanuel till Karl XV och för öfrigt en

Trappruui och förrum i råningen 1 tr. upp.
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af de få pjilscr som finnes kvar på Bäckaskog smårum. Innanför (norr om") salongen ligga i

från dess glansdagar under kung Karls tid. munkalängans öfre, af Toll påbyggda våning ett

Salongen licijer helt och hållet inom Henrik f()rmak samt liinLrre mot norr sofrum och "äst-

Ramel> byggnad och bestod i iildre lid af f\'ra rum de senare belä!^"na i det stora tornet.

Salongen, norra sulan. Till höger förrummet.
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Från salongen kommer man åt söder in i ett

litet kvadratiskt rum, täckt med krysshvalf med
från Karl XV:s tid bibehållen vägg-dekoration i

ljusblått med grisailleornament i i 8oo-talsrokoko;

öster om detta rum ligger ett annat likadant,

nu serveringsrum, till hvilket man inkommer
från matsalen. De små rummen kallades for-

dom (1762-års syn) >^ västra och östra salskam-

maren» och voro då belagda med stengolf; i

det västra fanns en öppen spis.

Till den söder härom belägna stora matsalen

inkom man förr direkte från trapptornet på östra

sidan genom en numera igensatt dörr på salens

östra långsida. »Stora salen», som den kallades

i 1762 års syneinstrument, hade golf af »fyr-

kantig flissten» sam.t »en stor spis med bild-

huggarearbete uppå», sannolikt härstammande
från Henrik Ramels tid. \^id syneförrättningen

föreslogs att stengolfvet skalle utbytas mot ett

brädgolf, emedan golfstenen från (Jland var tung

och dyrbar. — Den nuvarande fasta inredningen

är gjord för hertigen af Skåne sedermera Karl

XV
;

vapenbilden, det röda örnhufvudet, ingår

såväl i väggarnas som i takets dekoration. Bland

möblerna, från 1 800-talet, finnas några mahog-
nypjäser från århundradets midt och på lång-

väggen hänga ett par porträtt af kammarherre
Stjernsvärds föräldrar, hofmarskalken R. M. Stjern-

svärd
("I"

1867) och Maria Hagerman, kopior

efter originalen på Widtsköfle.

Söder om matsalen ligga de rum som be-

boddes af kung Karl personligen, först en nu-

mera till gästrum omdanad biljard med en ka-

kelugn från 1800-talets början, därinnanför konun-

gens sängkammare med en rik målad takdekora-

tion i senempire och vacker utsikt öfver parken

med en rad präktiga, gamla valnötsträd utefter

den numera igenfvllda kanalen. Från sängrkam-

maren kommer man in i södra tornet, som här

innehåller tvenne rum, tillhörande konungens pri-

vatvåning, båda med enkla takmålningar. — En
smal trappa med grofva »ekesteg» leder i tornets

inre, nordöstra hörn upp genom våningarna —
högst upp fanns 1762 ett »dufvehus» — och

ned i bottenvåningen, där slottsköket förr var

beläget i det lilla medeltidshuset i komplexets

sydvästra del. — Till det nuvarande köket, som
ligger i bottenvåningen under matsalen, och eko-

nomiafdelningen inkommer man genom den för-

utnämnda ingången invid trapptornet. Under
de ofvan omtalade salskamrarna befinner sig ett

tunnhvälfdt rum, nu gårdskontor och förstuga

med utgång till parksidan. Möjligen har här ur-

sprungligen varit ett inkörshvalf till borggården.

Västra längans vindsvåning under det höga
tegeltaket innehåller en räcka smårum, inredda

under kung Karls tid för hofvets behof; rum-

men hafva små vindskupefönster mot parksidan

— väster — och utmed östra sidan löper en

lång korridor från torn till torn.

Från fönstren i hufvudvåningen har man en

vacker utsikt öfver den väster om slottet belägna

Matsalen.
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parken, som liL;"L;cr j)a sam ma plats som u})p-

tog-s af tiildgarden sannolikt redan under kloster-

tiden. Fältmarskalk loll utvidgade i)arken och

planterade h<'ir en mängd träd och under Karl

XV:s tid var parken föremal för mxcken om-

sorg. l{n hr)g mur sträcker sig frän kyrktornet

i nordlig riktning och bildar sedan en rät vinkel

och fortsätter västerut omslutande tlen närmast

slottet belägna delen af anläggningarna. Invid

den sistnämnda muren ligger nu en terrass, hvara

förr legat ett af Karl X\' uppfördt större växt-

hus, i parken \ ;ixa en mängd olika slags träd,

alla utmärkande sig för storlek och rikt utveck-

lade; anmärkningsvärda äro särskildt en rad ovan-

ligt stora valnötsträd af hög ålder, som ännu

bära rika skcirdar. — Norr om denna i)ark lig-

ger den stora trädgården rundtomkring skyddad

af en »vild[)ark» med höga träd och slingrande

gångar.

Längst mot väster går parkområdet fram till

( )[)pmannasjöns strand med en vidsträckt utsikt

öfver dess vida vattenspegel och tornen på det

i grannskapet, på andra sidan sjön belägna Kars-

holm i nordväst. — Öster om gården blickar

man ut öfver den stora Ifösjön med dess skog-

klädda strilnder och i midten mot norr Ifön

med den h()ga Ifö klack.

(ienom den förut omtalade sjösänkningen i

slutet af 1 8oo-talet vanns fr)r Bäckaskog en areal

af cirka 200 tunnland, hufvudsakligen betes-

marker och en del använd till skogsplantering-.

— Kungsgårdens areal uppgår nu till omkring

2,000 tunnland, hvaraf 460 tunnland under eget

bruk samt 14 torp; återstoden skogsmark. Taxe-

ringsvärdet är 220,000 kronor. Xiå gården be-

drifves hästuppfödning för rcmontproduktion;

kreatursbesättningen består af 100 stycken kor

af s. k. låL>landsras.

Parken med terrassen.



KARSHOLM
ÖSTERSLÖFS SOCKEN, VILLANDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LAN

Af GUSTAF URMARK

Nordöstra delen af vSkåne, inemot gränsen

till Blekinge är uppfylldt af en mängd
stora sjöar omgifna af åsar och höjder,

klädda med barr- och löfskog, och utgör en af

det på naturskönhet så rika Skånes

vackraste trakter. De sydligast

belägna af dessa sjöar äro Opp-
mannasjön och Ifösjön, mot hvil-

kas norra stränder det skogklädda

höglandet skjuter ned under det

att de fruktbara slätterna utbreda

sig i söder. — På det smala näs,

som skiljer de bägge under 1880-

talet icke obetydligt sänkta sjöarna

åt, höjer Bäckaskogs gamla kloster

sma röda murar och torn och

nordväst därom vid Oppmanna-
sjöns västra strand ligger Kars-

holm.

Man färdas dit på järnvägen

Kristianstad— Elmhult från Kri-

stianstad till Österslöfs station,

hvarifrån afståndet till gården är

omkring tre kilometer. Slottet,

hvars höga tornspiror äro synliga

liet gick högre upp på ömse sidor om den

vag som leder fram till slottet, liksom äfven

kring den plats där detta ligger. Den gamla
strandlinjen kan ännu iakttagas, särskildt på östra,

norra och västra sidorna om bygg-

naden.

Till denna holme förlades huf-

vudgården först under senare de-

len af 1400-talet, men själfva går-

den omtalas enligt Ljunggren,

hvars uppgifter i afseende på
ägarlängden här nedan i hufvud-

sak följas, redan i början af i 3 oo-

talet. Det namn under hvilket

gården då nämnes var Kalestad

eller Karstad, nu en nordväst om
Karsholm belägen utgård. Huf-

vudgården synes då hafva legat

pä en ö, kallad Husön i Oppman-
nasjön, till hvilken ägarne skrefvo

Fröken

Marie Frcderikke Palaemona Treschon

angtpa
håll, ligger på ett näs, som fordom utan tvif-

vel varit en af vatten helt kringfluten holme.
Redan före sjöns sänkning var holmen förbun-
den med fasdandet, ehuru sjön då helt natur-

I början af 1400-talet tillhör-

de gården en medlem af ätten

Krogenos, riddaren Sf/g Peder-

sen, som omtalas 1387— 14 12 och tillika ägde

Krapperup och BoUerup. I Danmarks adels

aarbog uppgifves att herr Stig var gift med
Eva Olufsdotter till »Kelsteistedhe» i Villands

härad; är detta »Kelsteistedhe» detsamma som
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Fasaden åt söder.

Kalestad eller Karstad, kan man niclhända an-

t.i\'t^2. att Stig" Pedersen Kroi^enos fått gården
genom sitt gifte med Kva Olofsdotter. Andra
källor u{)pgifva emellertid att hans husfru hetat

Eline Jakobsdotter. Herr Stig lämnade gårdarna

i arf till sin son riddaren O//// SZ/osr;/ kallad

»den rike», som var död 1426. Från honom
gingo godsen till sonen, riddaren och riksrådet

S//o Oliijscii, som var död 146 1; hans änka Bar-

bara Brahe, som lefde ännu 1488, skall enligt

Ljunggren haf\a flvttat gården från Husön (nu-

varande Fårön) till den plats där den nu ligger.

Frän denna tid torde gården hafva kallats Kars-

holm; St}'ffe har, från slutet af i soo-talet, formen

»Karstaeteholm >. — Sonen herr OltiJ Stigsen

(f omkring 1507), riddare och riksråd, fick år

1479 af danska kungen bekräftelse på Kars-

holm och alla (iarna i Oppmannasjön, »med de

rättigheter som hans föräldrar haft», ordalag

som visa att dessa verkligen ägt gården. Lik-

som föräldrarna skref sig herr Oluf till Krap-

perup och Bollerup. Ljunggren anför åtskilliga

data från 1479 till 1502, då herr Oluf förvärf-

vat eller fått bekräftelse på äganderätten till

hemman under Karsholm eller öar i »Kalestads»

(= Oppmanna) sjön.

Oluf -Stigsen Krogenos öfverlefdes af sin andra

fru Ainia Gyllcnsticrua (f 1545), som gifte om

3

sig med riksrådet Pjrdhjöni Podcbusk {j 1541),

hvilken utlöste sin medarfvinge och ägde Kars-

holm, Predbjörn Podebusk hade varit gift förut

med \'ivika Rosenkrantz och hade med henne

sonen Claus Podebusk (7 i 540), hvilken var gift

med Anna ( Ivllenstiernas dotter i hennes första

gifte Anna Olufsdotter Krogenos till Krappe-

rup och Karsholm. — Denna fru Aiiua Kroc^c-

iios, änka efter Claus Podebusk, ärfde nu vid

moderns död, 1545, Karsholm och skall hafva

bebott denna gård; hon lefde ännu 1571.

Hon ärfdes af sin son Mmiritz Podclmsk (j

1593) och från denne öfvergingo Krapperup

och Karsholm till sonen Claus Maiiiifzson Po-

dchjisk (f 161 6), kallad »den rike», som skall

hafva låtit nedrifwa de gamla af fru Barbara

Brahe uppförda byggnaderna och lägga grunden

till det nuvarande slottet på Karsholm. Han
hade två söner, af hvilka emellertid ingendera

öfvertog de skånska godsen; Krapperup inlöstes

af deras svåger Fredrik Rantzau och Karsholm

på 1620-talet af en annan svåger, Henrik Gyl-

leiistienia till Svaneholm gift med Lisbet Pode-

busk. Under deras ägotid skall slottet på Kars-

holm under 1620-talet hafva blifvit fuUbordadt

och förmodligen erhöll det därvid det utseende

som bilden i det Burman-Fischerska gravyr-

verket visar.

9
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Är 1653 öfverlät Henrik Gyllenstierna Svane-

holm och sannolikt äfven Karsholm till sin son

Erik Hardcnberg Gyllenstierna (t 1665), som
vid Skånes återförening med Sverige omedel-

bart svor den svenske konungen tro- och huld-

hetsed. Godsen innehades ända till 1680 af

hans barn gemensamt, men öfvergingo detta år

till äldste brodern Axel Gyllenstierna
(f ogift

1 705). Han testamenterade Svaneholm till sin

systerson Axel Julius Coyet och Karsholm de-

lades, men inlöstes år 171 5 i sin helhet af Erik

Gyllenstiernas syster Sofia Gyllenstierna (y 1730),

som år 1723 äfven, efter en långvarig process,

erhöll hälften af Svaneholm. — Fru Sofia var

en kraftfull dam af samma slag som sina sam-

tida, »grefvinnan Ascheberg» på Widtsköfle och

grefvinnan Piper på Krageholm och Kristine-

hof. Med sin man Jens Sehested (j 1685) hade

hon flera barn, af hvilka sonen Nils Sehested (f

1745) ärfde Karsholm. Hans son Anders Se-

hested ("j" I 799) var den siste af ätten som ägde
Karsholm.

På uppmaning af Gustaf III inköptes godset

nämligen år 1781 af landshöfdingen grefve

Fredrik Ul-

rik von Ro-

sen
(t 1793),

hvilken redan

1792 sålde

Karsholm till

sin måeexcel-

(f 1820) ägare till Marsvinsholm. Han sålde

år 1 8 1 6 Karsholm till sin måg, sedermera ex-

cellensen grefve Karl Klas Piper till Krage-

holm (j 1850). Sedan arfvingarna afsöndrat en

mängd hemman köptes Karsholm år 1855 af

dåvarande ryttmästaren sedermera hofmarskalken

R^idolf Hodder Stjernsivärd, ägare till Widtsköfle.

De många »herreskiftena» hade ej varit till

fördel för gården och slottet, som allt mer och

mer råkat i förfall, hvarför hofmarskalken Stjern-

swärd gick i författning om restaurering af

slottet under ledning af den danske arkitekten

Zwingman, hvarigenom Karsholm omkring 1860

erhöll sitt nuvarande utseende.

Ar 1869 inköptes Karsholm, som ånyo blif-

vit betydligt förminskadt till arealen, af gods-

äo^aren Michaii Treschoiv till Fritzoe. Hans
dotter fröken Jlfarie Frederikke Palaenwna Tre-

schoiv öfvertog godset efter hans 1901 timade

död och är dess nuvarande ägarinna.

Om det äldsta huset på gården, som skall

hafva legat på Husön, numera Fårön i Opp-

mannasjön, veta vi intet och äfven det af fru

Barbara Brahe i slutet på 1400-talet byggda
huset, som skall hafva legat ungefär på samma
plats som det nuvarande, är helt och hållet för-

svunnet. Man antager på grund af några obe-

tydliga lämningar som påträffats vid gräfning i

parken att detta äldre hus legat öster om det

nuvarande och delvis på samma grund som den

nuvarande östra flygeln. — Det af Claus Mauritz-

son Podebusk grundlagda och af hans måg,

Henrik Gyllenstierna i början af 1600-talet full-

Norra fasaden.



bortlade slottet på Karsholm finnes afbildadt i det

Burman-Fischerska gravyrverket, och slottet är

där återgifvet sådant det såg ut omkring år

1680. Byggnaderna omslöto en stor rektangu-

liir gård, som liksom
f)å det närbelägna Bäcka-

skog delades midt itu genom en mur som här

gick från öster till väster. Kring den norra

delen af gården lågo manbyggnaden, en länga

i norr och två vinkelrätt framspringande flyglar,

samtliga byggnader uppförda i två våningar.

Den södra delen af det stora komplexet om-
fattade ladugårdsbyggnaderna, som l)ildadc en

länga i söder och tvenne vinkelrätt norrut fram-

springande längor, hvilka med sina gaflar stötte

intill mangärdsflyglarna. I komplexets nord-

västra och sydöstra h()rn reste sig, enligt V)uv-

mans teckning ett par höga åttasidiga torn med
enkla hufvar.

Mot denna afbildning strider emellertid be-

skrifningen på Karsholm från år 1767 hos Gill-

berg, som säger att >;på mangården, som är

2 Intager hög, befinnes 2:ne st. Torn», d. v. s.

ett i nordvästra och ett i nordöstra hörnet så

som nu är förhållandet. — Ljunggren omtalar

att ladugården afbrunnit år 1768, men att den
då blef ombyggd; år 181 1 brann den ånyo,

hvarefter murarna länge fingo kvarstå, till dess

ladugården förlades på fasta landet, sydväst om
slottet, där den ännu ligger.

De som ägde Karsholm under förra delen

af 1 800-talet bodde där endast undantagsvis,

slottet stod öfvergifvet och fick förfalla. När

Karsholm, l.S5U-lalct. i:iKr l-jung-icii: Skan^k.i huirgä.dar.
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hofmarskalken Rudolf Stjernswärd år 1855 köpte

gården, bestod hufvudbyggnaden, som i sitt då-

varande yttre skick finnes afbildad hos Ljung-

gren, af den gamla »mangården» med sina båda

åttkantiofa torn i nordvästra och nordöstra hörnen.

Flyglarna voro då lika långa som själfva huf-

vudlängan i norr, något som dock icke framgår

af den nyssnämnda bilden, som därför måste

anses betydligt missvisande. — Yttermurarna

voro både på längorna och tornen försedda med
en dekoration af stora sjuuddiga stjärnor och

liknande stjärnornament funnos äfven kring fön-

stren. Den sjuuddiga stjärnan är Gyllenstjerna-

ättens vapenmärke och skall fordom hafva fun-

nits på flera skånska gårdar, som tillhört med-

I våra dagar finnas dessa

på en fasad på Krappe-

lemmar af denna ätt.

stjärnor endast kvar

rups slott.

Hofmarskalken Rudolf Stjernswärd lät grund-

ligt restaurera det gamla 1 600-talsslottet och

gaf det dess nuvarande utseende. Han nedref

de långa flyglarna till mera än hälften, så att de nu

springa fram blott omkring 10 meter från hufvud-

byggnaden. Denna försågs med ett både mot
söder och norr framspringande midtparti, hvilket

liksom flyglarnas södra gaflar försågs med
höga rösten i Kristian IV:s stil med en rik de-

koration utförd i cement och till någon del i

sandsten, som inramar och uppdelar de röda

tegelytorna. De båda tornen erhöUo nya be-

täckningar med lanternin och spira; längornas

branta tak äro täckta med tegel.

Före hofmarskalken Stjernswärds restaurering

skall den stora byggnaden icke varit fullstän-

digt inredd, i det att hela den västra delen af

öfre vanmgen icke ens var indelad med rum.
— Den nuvarande fasta inredninsfen härstammar

Sydöstra flygeln.

dels från reparationen på i 850-60-talet, dels från

de omdanintrar som den nuvarande ägarinnan

tid efter annan låtit företaga, hvarvid en mängd
föremål af olika slag, som inköpts under resor,

kommit till användning.

Hufvudportalen krönes af Stjernswärdska vap-

net och inskriften: »1862, ombyggd. R. Stjern-

swärd M. Hagerman». — Genom de, med ett

par portklappar med Medicivapnet, prydda por-

tarna inträda vi här i en vestibul och därifrån

i det i midtpartiets centrum inbyggda öppna

trapphuset, där trappor i tvenne armar leda upp

Parken åt södei, sedd frän slottstrappan.
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Korridor i nedre vdnini;eii. Spisel i korridoren i nedre våningen.

till (i(,'n ståtlii;a hallen som upptager hela öfre

våningen i niitltpartiet. Afven mot norr finnes

en vestibul med port som leder ut till parken

norr om slottet. — I bottenvåningens östra del

löper utefter fasaden en korridor, hvars väggar

äro helt boaserade i ek; i fonden är anbragt

en öi)pen spis med en rik omfattning skuren i

trä af italienskt ursprung och eldstaden omgifven

af gamla fajanskakel. Möbleringen utgöres här

Dörr vid lilla luippaii Jian ncdic väningen. Väggparti i arbelsrunimet.
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af ett stort 1 6oo-tals-skäp, kistor från 1 6oo-talet

och ett antal skulpterade danska rokokostolar

m. m. En märklig pjes är ett litet sydtyskt

kabinettskåp med kolonner, brutna gaflar och

inläggningar. — F"rän korridoren leda dörrar in

till gästrum, modernt inredda, och i östra flygeln

leder en med gammal träskulptur prydd ek-

trappa upp till öfre våningen. I flygelns botten-

v^åning ligga likaledes några gästrum samt i

byggnadens nordöstra hörn ägarinnans privat-

våning, ett par salonger och ett rymligt biblio-

teks- och arbetsrum i tornet. — Bottenvånincrens

andra hälft, väster om midtpartiet upptages af

ekonomiafdelningen med bostäder för tjänare,

kök m. m.

vSlottets präktigaste rum är den stora hallen

i niidtpartiets öfre våning. Taket uppbäres här

af tolf stycken höga järnkolonner af jonisk ord-

ning, som jämte en mellan dem löpande balu-

strad omger det öppna trapprummet; taket är

försedt med kasettornering. Det stådig-a rummet
är ordnadt såsom sällskaps- och musikrum med

orientaliska mattor och bekväma möbler, hvar-

ibland ett antal stolar och länstolar i rokokostil,

förgyllda och klädda med rödt siden samt en

gammal vacker kista med mässingsbeslag m. m.

Från hallens bakre del leda dörrar ut till en

altan med utsikt öfver parkens gräsplaner och

rabatter, begränsad af en rad väldiga lindar

som stå nära den ursprungliga strandlinjen.

\'äster om hallen ligger en stor salong, bland

hvars möbler vi lägga märke till en bukig ro-

kokobyrå med rika beslag samt ett par gusta-

vianska byråar, den ena med svängda ben af

1770-talets typ, den andra med de för följande

årtionde karaktäristiska raka benen. Båda äro

å öfversta lådan försedda med inläggningar som
förekomma på af Stockholmssnickaren Jonas

Hultstén signerade arbeten, äfven beslagen äro

just sådana som han brukade använda och man
torde därför med tämligen stor säkerhet kunna

anse byråarna utgångna från denne mästares

verkstad. — För öfrigt finnas här möbler från

olika tider samt å väggarna taflor, hvaribland
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T (-n niindro d\lik,

n stor och j)raktfull

am, .sr)m å l)aksiclcin

J lallsUimpel för ar

svensk rokoko.

ett stort norskt vinterkindskap signeradt »Ludv
Skramstad».

Intill stora salonL;en liL;g(

hvars ena vä_L;i;' ))rydes af c

rokokos[)eL^el med förgylld r

är försedd med Stockholms

1762, ett värdefullt prof pä
I denna del

af slottet, i

dess nord-

västra hörn

ligi;"er äfven

den stora mat-

salen och i

det nordvästra

tornet ett fru-

kostrum, från

hvars fcnister

man har en

den mest här-

li_L;a utsikt (")f-

ver CJppman-

nasjön med
dess löfskogs-

kliulda uddar

och holmar.

— Rummen
i d(Mina vänini;'

äro till största

delen modernt Detal] af salongen.
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inredda och möblerade. — Öster om den förut-

niimnda hallen ligger ett biblioteksrum och den

öfriga delen af såväl hufvudbyggnaden som den

östra fl)-geln innehålla ett tiotal gästrum. — Hörn-

rummet utgör en stor sal, hvars tak ännu har i be-

håll en färgrik dekoration från tiden omkring i 86g.

Den omstiindigheten att gården så mänga
gånger gått

i köp har

gjort att några

minnen från

äldre tider el-

ler ägare icke

bevarats inom

slottet. De
enda ägare-

porträtt som
finnas här

föreställa den

siste Sehested

som ägde

Karsholm,

Anders Se-

hested (I

1799) och

hans hustru.

Af de of-

van omtalade

afbildningar-

na af Kars-
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holm före sjösänkningen synes

att holmen, på hvilken slottet

ligger, ursprungligen varit

ganska liten och att vattnet

gått högt upp omkring bygg-

naderna. Numera har utom
de gamla strandlinjerna vun-

nits stora områden som nu

tillhöra parkområdet och äro

bevuxna med lummiga träd

och genomdragna af sling-

rande gångar. Bakom slottet

löper näset ut i en läng udde

med vidsträckt utsikt norrut

öfver sjön, och framför huf-

vudfasaden utbreder sig, där

den gamla kringbyggda går-

den legat, en vidsträckt gård

med stora blomsterrabatter

och gräsplaner omgifna af

höga träd. Från uddarna vid

näsets östra strand kan man
blicka ut öfver Oppmanna-

Utsikt från tornriiinincf vid matsalen-

M a tsalcn.

sjöns största öppna vattenyta med Bäckaskogs-

landet längst ned i sydost. En här belägen

brygga kallas traditionellt »prinsens brygga»,

uppkallad efter Gustaf IV Adolfs son, prins

Gustaf af Wasa, som år 1806 bodde på Kars-

holm medan hans moder, drottning Fredrika

vistades på Bäckaskog. — En väg, skuggad af

en allé, leder från slottsnäset i sydvästlig rikt-

ning ned till trädgårdarna med växthus och

drifverier inrättade efter modernaste principer.

Ladugårdar och öfriga uthusbyggnader hvilka

alla befinna sig i ett utmärkt skick ligga på
fastlandet ett stycke sydväst om slottet, där de

bilda ett väldigt komplex omkring en stor öppen
gård. De flesta af dessa byggnader äro från

grunden uppförda af den nuvarande ägarinnans

fader, men af henne restaurerade och moderni-

serade. Särskildt denna sida af godsets skötsel

äfvensom jordbrukets höjande har legat henne

varmt om hjärtat. — Karsholm omfattar med
underlydande gårdar en areal af 2,500 hektar

hvaraf 500 hektar åker, och det sammanlagda
taxeringsvärdet utgör omkring 550,000 kronor.
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TRÄNE SOCKEN, GÄRDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Af den heskrifnini^ öfvcr »Akcisholni som

ock kallas Owitsholm >, som landtm;Uaren

Johan Lorcnz Ciillberg lämnar i sin år

1767 tryckta beskrifnino: öfver Kristianstads län,

framgår att Ovesholm i äldre tider var bebyggdt

med en borganläggning af den vanliga skånska

t}'[)en. I lär fanns,

säger ( iillberg", »en

Corps de Logis

2:ne våningar hög,

tillika med 2:ne

flygelbyggnader,

waraf den ena är

2 Etager och den

andra en lUag h()g",

altsammans af

korswärcke med te-

geltak och inneslu-

tes den 4:de eller

östra sidan af Borg-

gården med en

muhr, 5 alnar h()g,

warpå en Port till

inki<)rsell befinnes.

T.atlugården är in-

nesluten af .|:ra

l:)ygnader, dels af korswilrcke, dt^ls ock af så kal-

lade båhlar, hwilcka bygnader med halmtak äro

törsedde. TrägårdfMi är will inrättad med åtskil-

lige slags fruktetriln samt indelt i ([warter och

belägen wid borggården. — Emellan Borg- och

Ladugården går 'en Bäck till en wid gården

li>>"L!"ande insiö.»

Grcfvc Raoul Harnillon.

Det var tvdligen en borganläggning af samma
slag som så mänga andra från 1500- och 1600-

talen härstammande dylika i Skåne, anspråks-

lösare (utförd i korsvirke) och betydligt mindre

än en sådan som Widtsköfle borg, men i det

hela af likartad karaktär. Den skall hafva blifvit

anlagd af Ove
Urup omkring år

1620 och uppkal-

lad efter hans för-

namn. — Vid nor-

ra ändan af den

lilla sjö, vid hvil-

ken gården är belä-

gen, kunna rester-

na af herr Oves

borg iakttagas, en

långsträckt rektan-

o-ulär kulle som

utvisar byggna-

dernas läge och un-

eefärliga utsträck-

ning. På ett ställe

finnes kvar ett

stycke af grund-

muren af gråsten

och vid gräfningar hafva påträffats både mur-

sten och' kvadratiska golfstenar af tegel —
Byggnadens läge har tydligen varit valdt i en-

lighet med de gamla principerna för att under-

läUa ett försvar; i söder låg den lilla sjön, ut-

efter östra sidan, där inkörsporten var belägen

rann den af Gillberg omtalade bäcken och på

Grefvinnan Louise Hamilton

född Beck-Friis.
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Utsikt af Ovesholm öfver sjön.

de öfriga sidorna var sank mark. Förmodligen

ledde en bro från »borgholmen» öfver till den

plats där ladugårdarna, af korsvirke och timmer,

voro belägna, bildande en »förborg», allt i

enlighet med 1500-talets bruk, som här i Skåne

följdes ända inemot midten af 1600-talet (Maltes-

holm, Marsvinsholm m. fl.).

Att resterna af detta äldsta Ovesholm äro så

obetydliga beror väl därpå att alla användbara

byggnadsmaterialier begagnades vid uppförandet

af den nuvarande hufvudbyggnaden, belägen vid

östra stranden af den förutnämnda lilla sjön,

mot hvilken hufvudfasaden vetter. Denna slotts-

lika byggnad grundlades år 1792 af dåvarande

ägaren landshöfdingen friherre Karl_ Adam
Wrangel af Adinal (| 1829) och fullbordades år

1 804 till två våningars höjd under ett brutet

tak. En i parken på ett väldigt flyttblock huggen
inskrift omtalar att Karl Adam Wrangel sam-

tidigt lade grunden till tio stenbyggnader på
Ovesholm »till vedermälen af tidehvarfvetssmak».

— Ar 1857 lät grefve Axel Hugo Raoul Ha-
milton (f 1875) bygga på huset, så att det nu-

varande Ovesholms slott består af en trevånings-

byggnad under lågt sadeltak. — Hufvudfasaden

mot sydost är indelad med ett midtparti och

tvenne sidopartier, begränsade af i putsen rusti-

cerade pilastrar; en bred trappa leder upp till

Exteriör åt sjösidan.
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Exteriör ät parksiJan.

den af en portik med fyra kolonner oms^ifna

hufvudportalen ocli kolonnerna uppbära en al-

tan nied järnräcki; i höjd med våningen en

trap{)a upp, slottets hufvudvaning. — Samtidigt

med uppförandet af den tredje våningen, 1857
— 58, försågs den bakre, mot parken vettande

fasaden med ett tresidigt framsjiringande midt-

parti, till hvars trenne dörrar breda och låga

trappor leda upp. Detta midtparti går upp

<renom alla våninirarna och omsluter matsalen

i bottenvåningen och en trappa upj) den stora

sexsidiga » marmorsalongen .

drundplanen ;ir ytterst regelbunden och mot-

svarar noga fasadens indelning, ett midt[)arti

med tre fönsteraxlar, sidopartier med ett fönster

i fasaden och trenne lika stora rum på hvarje

gafvel samt mellanpartier, af hvilka det ena

innesluter trapphuset. — Man inträder genom
hufvudportalen i en stor rektangulär hall med
stenbelagdt golf, som upptager hela midtpartiets

bredd. Bakom denna ligger matsalen, ett stort

sexsidigt rum med tre utgångar till den öfre

(rården. \ 'äfruarna äro här indelade med tio

stycken kolonner, som stå fritt ett stycke från

väggen och uppbära taket. — binanför mat-

salen till höger ligger ett stort biblioteksrum

och på gafveln åt denna sida tre stycken lika

stora rum.

Från hallen leder till vänster en bred trappa

upp till de öfre våningarna och för öfrigt ligga

I. /A,//. -- 2. .}/,!/s,r/. — 3. Bihlioti-k: — 6. Kök:

sa/oiii;rii. 17. /uufa Mi/ciiffni. — 20. Sitiis^kiiiiiniarc.

_ 12. RiMarsaloi. — 14. Arhcisrnm.
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Matsalen (nr 2 å plancii).

i denna del af byggnaden kök och ekonomi-

lokaler.

Slottets hufvudvåning en trappa upp har

väsentligen samma planfördelning som botten-

våningen. Ofvanpå hallen i midtpartiet mot
sjösidan ligger en stor salong, gula salongen,

och öfver matsalen den s. k. »marmorsalongen»,

ett ståtligt sexsidigt rum, som har sin benäm-
ning efter en mängd här uppställda marmor-
skulpturer. Intill gula salongen ligger, likaledes

mot hufvLidfasaden, den röda salongen, intill

marmorsalongens sängkammare samt på gafveln

toalettrum och barnkammare. — Från trapp-

huset kan man också komma in i »riddarsalen»,

ett stort rum, hvars väggar prydas af en stor

samling porträtt af förutvarande ägare till Oves-
holm och deras fränder; på gafveln åt denna
sida befinna sig likaledes trenne smärre rum, af

hvilka tvenne utgöra den nuvarande ägaren,

grefve Raoul Hamiltons arbetsrum.

Ofversta våningen slutligen innehåller sof- och
gästrum till ett antal af tolf stycken och i det

utskjutande midtpartiet åt öfre sidan är inredt

ett litet kapell. Samtliga rum i denna våning
äro försedda med papperstapeter och hvita

kakelugnar samt möblerade med möbler från

1800-talets midt och senare del, här och där
uppblandade med något föremål från en något
tidigare period af samma århundrade.

Hufvudvåningens förnämligaste rum, salon-

gerna, marmorsalongen och riddarsalen innehålla

ett stort antal märkliga föremål af olika slag,

från olika tider, hvaribland många som erinra

om föregående ägare till Ovesholm. Innan vi

öfvergå till ett omnämnande af dessa föremål,

skola vi därför, i hufvudsak efter Ljunggrens

Skånska herrgårdar, redogöra för ägarlängden.

Äldst skall gården hafva kallats Träne, lik-

som socknen, och dess byggnader skola hafva

legat i den nuvarande parken, sydväst om det

nuvarande slottet. I slutet af 1 500-talet ägdes

denna gård af A/ce Ugcrup, sannolikt en ättling

af den af Styffe (Skandinavien under unions-

tiden) omtalade Erik Jenssen, som i slutet af

1400- och början af 1500-talet ägde den i

grannskapet belägna gården Ugerup, efter hvil-

ken hans afkomlingar antogo släktnamnet Uge-

Bibliotcket (nv 3 å planen^.
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rup eller Urup. Herr Äke gaf gården namnet
Akesholm. — Till samma ätt hörde den förut

omtalade Oi^e Unip, som år 1620 lät uppföra
den gamla, af f Ii 11 berg beskrifna borgen och
uppkallade gården efter sitt dopnamn. — 1 sin

beskrifning öfver Araslöf nämner Ljunggren en
herr A xel Unif^ (f 1 540), som ägde Ugerup
och en mängd hemman hörande under Aras-

löf; dennes son Erik Unip var fader till den
nyssnämnde Ove Urup (f 1622), ägare till Oves-
holm och Araslöf. Denne var gift med Kirsten

Kaas och hade fyra barn, af h vilka de l)åda

sönerna dogo unga, och den ena dottern afled

barnlös, hvarför godsen öfvergingo till den andra
dottern Maria Urup och hennes man riksrådet

KrisloJJcr Ulfcld (f 1653). ]^:gendomarna

delades mellan hans söner, hvarvid Ovesholm
tillföll den bekante Ebbe Ulfeld (f 1682), som
efter sin brorson Otto Kristoffer Ulfeld () 1663),

äfven ärfdc Araslöf.

Itbbe Ulfeld var gift med en af Krislian

I\':s d(")ttrar med Kirsten Alunk, grefvinnan

Hedvig af .Schleswig-Holstein. Efter hans död
delades hans gods mellan hans tre döttrar, då

Ovesholm (ifvergick till Si)lia Maria Ulfcld gift

med öfverstel<)jtnaiitcn /oliaii //alfas/ Riddcr-

schantz (död i slaget vid Klissovv 1702). Änkan
innehade gården till sin död, då den torde hafva
tillfallit en af döttrarna Ulri/m Eleonora Riddei--
schaniz

(t 1780) gift med majoren y^^^w Z?/^/-

IV ia v. Wintci-fcldt (f 1724).

iMajorskan Winterfeldt öfverlefde sin man
länge; hon ägde Ovesholm på Gillbergs tid och
testamenterade det år 1774 — 50 år efter

mannens död — till sin måg, majoren Henrik
Reinhold Wrangel

(f 1783;, som var gift med
hennes dotter Hedvig Sofia Winter/eldt 1801),
hvilken sannolikt redan på 1780-talet öfverlät

gården till sin son, excellensen friherre Karl
Adam Wranoel (-j- 1828), som tillika ägde Aras-
löf.

Denna sistnämnda egendom, som alltjämt

är förenad med Ovesholm, hade efter Ebbe
Ulfelds död år 1682 ärfts af hans dotter Kri-

stina, gift med majoren Karl Gus/af Bonde

(t 1716). De voro barnlösa och änkan adop-
terade därf()r sin systerdotter So/ia Elisabet

Riddersilianiz (f 1 78()) kallad »skånska prin-

sessan». Hon ärfde bl. a. Araslöf och eifte si"-

på sin ålderdom år 1761 med fältmarskalken

Georg Bogislans S/arl :>. Hols/ein (f i 763). Efter

»fältmarskalkinnans» död tillföll Araslöf hennes

Gula salongen (nr lO å planen).
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systerdotters son, den ofvannämnde excellensen

friherre Karl Admn IVrangcl af Adinal, som
utom Ovesholm och Araslöf ägde flera andra

stora gods i Skeine och Hcilland.

På Ovesholm anlade han, som nämndes, den

nuvarand e h ufvudbygg-

naden, ordnade träd-

gård och park m. m.

Af hans båda söner af-

led den ene, Karl Adam
vid unga år, och de

många godsen tillföllo

därför -- Ovesholm re-

dan 1810 — den äldste

sonen friherre Heiiiiiug

Glista/ JVrajiocl, som
dog barnlös år 1833,

den siste af ätten Wran-
gel af Adinal.

Efter en långvarig

arfsprocess tillföllo hans

många egendomar nu hans kusiner grefvarna

Hamilton, hvarvid Ovesholm öfvergick till grefve

Axel Hiti^o Raoul Hatiiilton (| 1875), som gaf

hufvudbyggnaden dess nuvarande utseende. Efter

honom ärfdes egendomen af hans son, den nu-

varande ägaren, grefve Raoul Gustaf Hauiiltou,

Grefve

Axel Hugo Raoul Hamilton.

Oljemålning at Amalia Lindegren.

hvilken år 1877 ingick äktenskap med friher-

rinnan Kristina Louise Beck-Friis. — Ovesholm
har sålunda sedan urminnes tider aldrig gått i

köp, men däremot ett osedvanligt stort antal

gånger ärfts på kvinnosidan och därigenom

kommit i nya släkters

ägo.
^

\'i återvända till huf-

vudvåningen för att där

taga i betraktande de tal-

rika föremål och fram-

förallt porträtt som er-

inra om tidigare ägare

till Ovesholm. — I den

stora gula salongen, så

kallad efter den med
gult siden klädda sa-

longsmöbeln, härstam-

mande från 1800-talets

midt, finnes af något

äldre fast inredning i

behåll en öppen spis afj|hvit marmor med kolon-

netter och en öfverliggare med figurreliefer,

italienskt arbete från 1 800-talets början. — På

hyllor och skåp förvaras här en stor samling

smärre prydnadsföremål af porslin, silfver, elfen-

ben etc, hvaribland -flera af stort värde och

Grefvinnan

Ann Mary Hamilton

född Russel-Cruise.

Oljemålning af P. L. de Laval.

Gula salongen {nv 16 å jilanen),
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Dryckeskannor af silfrer m. rn.

mindre x-anliyt intresse. Bland porslinspjiiserna

kunna niimnas tre par stora vaser af kinesiskt

porslin i mörkhlått med blomsterdekoration i

guld, samt ett tiotal af de nu så högt skattade

små krämkopparna från Mariebergsfabriken.

Bland silfverpjäserna märkes en stor, något re-

staurerad s. k. aklcjpokal, Niirnbergerarbete från

i6oo-talets b()rjan, som enligt upj)gift en gång
varit använd som kalk i St. Olofs kvrka i Skåne.

Af de karakteristiska svenska dryckeskannorna

finnas här icke mindre än nio stycken, hvari-

bland n;igra särskildt priiktiga, utförda af guld-

smeder i .Stockholm, ( icHeborg m. fl. svenska

städer. 1 )ct svenska silfversinidet ;ir dessutom

företrädt af ett mvcket stort antal bägare samt
en liten god samling ciUmogesmycken, skedar
m. m. Af intresse äro särskildt några ståtliga

bälten, sammanfogade af rektangulära plattor

med dekoration i gjutet och förgylldt silfver;

en annan kedja har enligt inskrift utgjort en

hedersgåfva »gifven af St. Alichaels Sällskap uti

Carlscrona» åt en dräng för 20 års trogen

tjänst år i S i o.

Bland märkvärdigheterna i en samling af m}'nt

och medaljer anteckna vi en liten oval guldme-

daljong med Gustaf II Adolfs bröstbild i emalj

mot blå botten, en liten guldmedalj, slagen år

I 6,V} öfver Gustaf II Adolf samt ett guldmynt

Elfcnbcnspokal, dryckeskannor af elfenben.
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Oljemålning af Karcl vaa Alander.

slaget är 1695 ^.f svenskt guld enligt inskrift å

frånsidan: »Ex auro svec. reperto in Dalia &
Ost Silv. Bergh. A:o 1695.»

En ståtlig elfenbenspokal, rikt prydd med

figurer, amoriner och bacchanter i hög lelief,

från 1600-talet härstammar ursprungligen från

Börringe. Tre stycken små dryckeskannor af

elfenben uppgifvas traditionellt vara svarfvade

af konung Kristian IV af Danmark, som ju var

fader till den ofvannämnde Ebbe Ulfelds gemål,

grefvinnan Hedvig af Schlesvig-Holstein. Liksom
åtskilliga andra föremål, erinrande om denna
förnäma släktskap, hafva de af ålder funnits på
Ovesholm, där kung Kristian skall hafva bott

vid Kristianstads anläggning.

Det intressantaste af dessa föremål är cn bön-

bok bunden i grönt sammet med de utsöktaste

beslag af förgylldt och emaljeradt silfver, som
tillhört grefvinnan Hedvigs moder, den bekanta

Kristine J\funk. Det är en kvartvolym »Kurtze

Wiederholung etlicher fiirnemer Hauptstiicke

Christlicher Lehre nach Ordnung des Catechismi»,

tryckt i Leipzig 1594 samt försedd med den

första ägarinnans namnteckning »Kirstina» och

åtskilligt annat skrifvet med hennes hand. —
Ett stort täcke eller duk af rödt siden med
broderi i de rikaste färger har måhända utgjort

en gåfva till grefvinnan Hedvig af hennes fader.

Det bär hans monogram C 4 under krona; sam-

ma monogram förekommer på ett fragment af

ett liknande broderi, nu anbragt på ett litet bord

Mannorsalongen (nr 15 å planen) med porträtt af Fredrik VII.
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Parli af marmorsaloni^cn med porträtt af (yirisliaii /I' och

Kristine Munk.

1 gula salongen. — Nämnas må slutligen ett

par lakan af finaste linne med breda praktfulla
spetsar från i6oo-talets förra del, som enligt

tradition hafva varit grefvinnan Hedvigs och
Ebbe Ulfelds brudlakan; de gingo i arf till deras
dotter Sofia Maria Ulfeld, som låtit sätta sitt

monogram på dem.
Väggarna i gula salongen prydas af ett antal

målningar. Af Kristian IV:s hofmålare Karel
van A [änder d. y., en sonson till den bekante
holländske målaren och biografen, är sannolikt

ett porträtt af en »mohr», en neger, som deltog

i en beskickning till Danmark och därvid af-

målades af hofmålaren, som just hade sådant
till specialitet. Mohren är iklädd en utomor-
dentligt praktfull dräkt med harnesk, blå mantel
och hvit turban med en hög aigrette. — Ett

stort berglandskap med höga träd och figur-

staffage i förgrunden har tillskrifvits den italien-

ske 1 6oo-talsmålaren Salvator Rosa (f 1673),

och som motstycke härtill hänger ett nordiskt

i)erglandskap med vattenfall, signeradt af den

tyske målaren Christian Etzdorf ("j- 1851), som
under ett par årtionden under 1800-talets förra

del vistades i Sverige. — Ett »karaktärshufvud»

framstiillande en gumma med brillor i handen
iir utf()rdt af vene/ianaren Giuseppe Nogari (|

1763) och dateradt 1749, ett för denne konst-

när karaktäristiskt arbete.

Svensken Hjalmar Mörner är representerad

Parti af mannorsalongen (,nr 15 å planen).
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Ove Unip.

Oljcmulning, utförd efter en grafslcn, af C. Fr. von Breda 1809.

med tre stycken målningar med italienska motiv,

och af Per Wickenberg finnes hcär ett litet land-

skap. — Till några i gula salongen förvarade

porträtt skola vi återkomma i sammanhang med
öfriga porträtt på Ovesholm.

»Marmorsalongen», i hvilken vi nu inträda, ord-

nades i sitt nuvarande skick i samband med
slottets om- och påbyggnad på 1850-talet. Väg-

garna äro klädda med stuck målad i gulaktig

marmorimitation och golfvet är belagdt med
parkett i ett praktfullt stjärnmönster. Möbleringen

utgöres af soffor, stolar och taburetter i 1 800-

talsrokoko, klädda med gammalt broderi i silke

på grönt siden från 1 700-talets midt, samt af

några bord i empire med marmorskifvor. Rum-
met har sitt namn af den här uppställda rika

samlingen af marmorskulpturer, italienska arbe-

ten från 1 800-talets början och förra del, hem-
förda af Wranglarna från deras resor. Detta

slags skulptur har ju sitt hufvudsakliga intresse

som »vedermälen om tidehvarfvets smak», hvil-

ken vår tid i allmänhet icke delar. Bland större

statyer finnas här »Apollo och Dafne» efter

Bernini, »Amor och Psyke», en »Satyr» och en

»Bacchant». Ett ståtligt arbete är en väldig

urna prydd af en relief med de nio muserna
och stående på en hög kolonn. Urnor finnas

dessutom ett flertal af olika storlekar samt där-

jämte ett antal småstatyetter och byster af Ho-
meros, Demosthenes, Socrates och Seneca. —
Väggarna prydas dessutom af ett tiotal porträtt,

till hvilka vi återkomma.

Den intill »marmorsalongen» belägna »riddar-

salen» är möblerad som hvardags- och säll-

skapsrum och har sitt namn af den här upp-

hängda stora porträttsamlingen, där de flesta

ägarne äro representerade. — Från slottets äldsta

tid omkring 1800 härstammar den stora i svart

och hvitt dekorerade kakelugnen med en trofé

»å Tantique» i öfre fältet. Möblerna i 1800-

talsrokoko bära alla det Hamiltonska vapnet och

tillverkades sannolikt när den nuvarande ägarens

föräldrar gifte sig, år 1853. Bland äldre möbler

märkas här en ekkista daterad 1664, ett thébord

med fajansskifva från i 700-talets midt samt ett

högt golfur af engelsk typ signeradt af en norsk

urmakare: »Jörgen Otho Schröder, Schien».

Af porträttsamlingen som sammanlagdt upp-

går till omkring 70 nummer, är större delen,

omkring 50 stycken, upphängd i »riddarsalen».

Den äldste ägare till Ovesholm, som finnes

återgifven i porträttsamlingen, är Kristoffer Ul-

feld (f 1653), Ove Urups måg; porträttet är i

half figur mot höger iklädd svart dräkt med
elefanterorden på bröstet. Till höger synes hans

vapensköld, en röd fläkt örn samt inskriften H. C.

W. H Herr Christoffer Ulfeld) AETATIS SV.E
65. 1649. (= vid 65 års ålder 1649). — Ett syn-

barligen af samme okände konstnär måladt por-

Parti af riddarsalen (nr 12 å planen) med dekorerad kakelugn.

Porträtt af landshöfdingen friherre C. Ad. Wrangcl.

Oljemålning af C. Fr. och Jdm von Breda.
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trätt af en man, likaledes riddare af elefanten, har

antagits framställa en bror till herr Christoffer;

något vapen finnes ej, endast påskriften Aetatis

siUB 72. Anno 1652 (=: vid 72 års ålder 1652).

Af Christoffer Ulfelds son och arftagare, Ebbe
Ulfeld (I i6'S2) finnes ett porträtt i marmor-
salen, där han för (ifrigt är omgifvcn af sina

förnäma släktingar. 1 lans gemål, grefvinnan Hed-
vig, är återgifven på ett vackert på koppar måladt

porträtt; en pendant härtill utgör systerns, gref-

vinnan Kristinas bild, likaledes på koppar samt

dennas man Hannibal Sehested. — Dessas svär-

föräldrar, respektive föräldrar konung Kristian

IV och Kristinc Munk äro återgifna på tvenne

helfigursbilder, där hon är iklädd en praktfull

rckl dräkt. \'idare finna vi hiir porträtt af

ägaren t'll Araslöf majoren Karl (rustaf P)onde

och hans gemål, l^bbe Ulfelds och grefvinnan

Hedvigs dotter Kristina Ulfeld samt deras adop-

tivdotter, den »skånska prinsessan» Sofia Elisa-

beth Ridderschant/ och dennas make fältmar-

skalken Georg Bogislaus Stael von Ilolstein,

hvilka likaledes ä^de Araslöf.

Från dem öfvergingo egendomarna till excel-

lensen Karl Adam Wrangel
(t 1828), hvars släkt

är talrikt representerad i porträttsamlingen på
Ovesholm och med några af samlingens såsom
konstverk mest framstående bilder. — Af fri-

herre Karl Adam Wrangels farfars far, den år

1680 till friherre upphöjde kaptenen Reinhold
Wrangel af Adinal (f 1700) finnes ett porträtt

i bröstbild i harnesk och kyllerrock. Hans son
fältmarskalken Karl Henrik Wrangel (j 1755),
bekant för sitt deltagande i det olyckliga finska

kriget under 1740-talet, är återgifven på tvenne

porträtt, det ena en bröstbild, det andra i hel-

figur, sannolikt af David von Krafft.

Nästa släktled är porträtterad t i pasteller af

Gustaf Lundberg, nämligen Karl Henriks båda
söner, majoren Henning Reinhold Wrangel (j

1783) och dennes hustru Hedvig Sofia Win-
terfeldt (f 1801) samt generalen Georg Gustaf

Wrangel (j 1795), den s. k. brännvins-Wrangel
— (så kallad därför att han var upphofsman
till inrättandet af kronobrännerierna år 1775)
— och hans l)åda fruar, Dorothea Albertina von

/ nndien po, trätt cf jältmarskalkrn Karl Henrik Wrangel. Oljcnu.lning af David v.,n Krafft.
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RiJdarsalcn. Porträtt af Herman Wrangcl ni. fl

Bernewitz (f 1761) och Maria Charlotta Ceder-

creutz
(I

181 5).

Friherre Karl Adam Wrangel (| 1829), Hed-

vig Sofia Winterfeldts son och den förste af ätten

som ägde både Ovesholm och Araslöf — jfr

ofvan — är liksom sin hustru och sina båda

söner förevigade af Karl Fredrik von Bredas

mästarhand, af hvilken här finnas icke mindre

än 7 porträtt och en skiss. Af den nyssnämn-

de landshöfdingen friherre Karl Adam Wran-
gel finnas två Bredabilder, en bröstbild med
pudradt hår och iklädd den s. k. Hagadräkten,

signerad 1 799 (Sander n:o 1 24) och ett knä-

stycke (Sander n:o 412) i dräkt af mörkblå sam-

met mot bakgrund af ett rödt draperi, en utom-

ordentligt ståtlig bild signerad: »Carl Fredrik

& John von Breda pinx.» Porträttet, i hvilket

sålunda sonen John von Breda haft en så be-

tydlig del att han jämte fadern signerat det,

torde vara mäladt tidigast 18 14, det år då Karl

Adam Wrangel blef kommendör af Nordstjärne-

orden, som han bär på porträttet. — Hans
hustru Anna Margareta Hamilton (| 1815) är

återgifven i hvit empiredräkt med röd schal

(Sander n:o 346); till denna bild som är signe-

rad 1809 finnes äfven en på papper målad olje-

skiss (Sander n:o 347).

Breda har äfven målat de här befintliga por-

trätten af de nyssnämndas söner Henning Gustaf

Wrangel (7 1833), den siste af sin ättegren, be-

kant för sina talrika kärleksäfventyr och dueller,

och hans yngre broder Karl Adam WVangel d.

y. ("f
1 809) bägge signerade 1 803 (Sander n:o

223— 224) samt en osignerad bild af den förres

fru Anna Hedvig Levvenhaupt
(f 1833); till sist-

nämnda porträtt finnes ett år 18 10 dateradt och

signeradt motstycke (Sander n:o 363) ä Gädde-

holm i Västmanland. — Slutligen har Breda år

1 809 målat ett fantasiporträtt efter en grafsten

i Träne kyrka af Ovesholms förste med säker-

het kände ägare Ove Urup (j 1622).

På långväggen i »riddarsalen» hänger en stor

målning af Fredrik Westin, framställande »af-

sked emellan bröderne Henning Gustaf Wran-
gel och Carl Adam Wrangel den i. October

MDCCCVIII då den förre med Sv-ea lifgardet

afgick till kriget i Finland».

Samtliga här ofvan omnämnda medlemmar
af ätten tillhöra den friherrliga grenen Wrangel
af Adinal. Den grefliga ätten Wrangel af Sal-

mis är bland porträtten på Ovesholm företrädd

af fältherren Herman Wrangel (| 1643), ett stort

knästycke som enligt inskrift å baksidan är en

kopia utförd år 1821 af Anders Lundmark efter

original af I. F. Scheffer år 1638, å Karlbergs

slott. Ftt porträtt i bröstbild på trä uppgifves

föreställa Herman Wrangels tredje gemål, prin-

sessan Amalia Magdalena af Nassau (f 1669),

och af hans son, den bekante Karl Gustaf Wran-

Riddarsalen. Porträtt af H. G. Wrangel och C. A. Wrangel.

Oljemålning af F. Westin.
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gel (I 1676) finnes här en bröstbild, iklädd rust-

ning och röd mantel.

Komma vi så slutlii^^en till de Hamiltonska

portriittcn, den nuvarande ägarens till Ovesholm
förfäder, sä träffa vi här en bild af ättens svenske

stamfader, den är 1680 till Sverige inkallade

Mug-o Hamilton ("j" i 7 24), generalfälttygmästare.

Af hans son fältmarskalken grefve Gustaf David

Hamilton till Barsebäck, den nuvarande ägarens

farfarsfar (y 1788), finnas tvenne porträtt, ett i

rustning från hans yngre år och ett måladt år

1775 med den hvita bindeln, minnet af Gustaf

liks revolution, om vänstra armen; hans fru

Jacobina Henrietta Hildebrand (f 1769) finnes

här äfven. Deras son ryttmästaren grefve Axel

Hamilton (f 1817) och hans fru Beata Elisabet

von Essen (f 1 8 1 8) äro vackert porträtterade

af Lorenz Pasch respektive 1786 och 1790. —
Dessutom finnas här åtskilliga porträtt af andra

medlemmar af ätten och deras fränder, såsom

generalen Johan Henrik Hamilton (j 1736) och

hans (lottor Charlotta k"r("drika (| ogift 1789),

hennes kusin Morcntina 1 lenrietta (j' 1773), gift

med friherre Johan Casimir Meming (| 1794)

och deras son riksmarskalken grefve Claes Adolf

Fleming (f 18 18) m. fl.

Af grefve Axel Hugo Raoul Hamilton (f 1875)

den förste af ätten som ägde Ovesholm och hans

grefvinna Ann Mary Russel-Cruisc (f 1866) fin-

nes målade porträtt, och de sista i)orträttcn i

serien utgöras af den nuvarande ägarens och

hans grcfvinniis, målad(^ af Kerstin Cardon, det

förra af år 1881, ett af konstnärinnans bästa

arbeten.

Af kungliga j)orträtt finnas här utom tlet för-

ut nämnda af Kristian IV, tvenne framställande

Gustaf III och Sofia Magdalena samt i marmor-

salongen ett stort porträtt i helfigur af konung

Eretlerik \'II, måladt af V. Storch år 1864 och

skänkt till grefve Hamilton till minne af ett

besök som konungen aflade på Ovesholm år

1863.

Vi torde härmed hafva redogjort för det vik-

tigaste af det myckna af intresse som finnes att

se inom Ovesholms murar och kunna till sist

begifva oss ut i slottets vackra omgifningar.

Framför byggnaden utbreder sig ned mot den

lilla sjön en öppen gräsplan omgifven af parkens

höga träd och på andra sidan sjr)n ligga en del

af godsets ekonomibyggnader, ladugård m. m.

Andra d>-lika, förvaltarebostad, stall, den stora

trädgården med sina byggnader etc. ligga på

denna sidan .sjön, söder om slottet.

Den stora parken, som omfattar bortåt 350
tunnland, bevuxen med den ståtligaste bokskog,

ligger i hufvudsak bakom, väster om slottet.

Den genomkorsas i olika riktningar af utmärkta

körvägar, till stor del anlagda af nuvarande
ägarens moder; på flera ställen äro uppresta

monument och minnesstenar med inskrifter erin-

rande om gårdens ägare. Endast en dylik in-

skrift, karaktäristisk för sin tid och tillika ett

dokument rörande Ovesholms historia må här

anföras; den är ristad på ett flyttblock och

lyder: »Dessa parker, lugna som ägarens siäl

wittne om idoghetens bemödande at förädla

naturens lån. 1792 lade Carl Adam Wrangel
första grunden til dessa tio stenbyggnader, han

ämnade deras boning til sin hvila efter mödorna
til wedermälen af tidehvarfvets smak. Arbetet

fullbordades 1804 i hans 56 ålders år, runan

ristades af hans maka Anna Margareta Hamilton

och tvenne söner Henning Gustaf Wrangel och

Carl /\dam Wrangel.»

P)okarna i i)arken nå en ovanlig storlek och

man har mätt träd på ända till 30 meters höjd;

omedell^art intill parkområdet stöter den stora

bokskogen på tillsammans cirka 1,200 tunnland,

i hvars skuggiga snår rådjur och annat vildt

hafva sina lugna tillhåll.

Vid infarten till gården österifrån stå upp-

resta några stenar med inskrifter, hvilka äfven

uto-öra dokument till godsets historia. På den

ena läses: »Carl Adam Wrangel ägare till Ares-

löf. Ovesholm, Oretorp, Sperlingsholm, xVlarp,

ständiga stamgods för Wrangelska namnet, gift

med Anna Margaretha Hamilton, anlagt och

byggt Ovesholm år 1792.» — och på den andra:

»Henning Gustaf Wrangel, Carl Adamsson gift

med Anna Hedvig Lewenhaupt, åtkom i gåfva

Araslöf, Ovesholm, Oretorp, Sperlingsholm, Alarp

ständiga stamgods för Wrangelska namnet d. i

Mars 1810.» — Som nämndes blef Henning

Gustaf Wrangel den siste af sin ätt.

Afståndet från slottet till Ovesholms station

å bandelen Tollarp— Kristianstad är cirka 2

kilometer. — Under Ovesholm lyda ett mycket

stort antal, cirka 200, större och mindre gårdar,

hvaribland de största äro Araslöf, Karpalund,

Vinnö, Sofieberg, (nistafsfält, Wrangelsdal, Scot-

landshus, Kristineberg, Ulriksdal, Wrangelsberg,

Strö, Rålambsdal, Louisefarm och Venestad.

Tillsammans omfattar godset omkring 14,000

tunnland, hvaraf cirka 8,000 tunnland odlad

jord, resten skog; taxeringsvärdet uppgår i det

närmaste till 3 millioner kronor.
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HÖGESJADS SOCKEN, HERRESTADS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af GUSTAF URMARK

Grefvinnan Christina Piper instiftade genom
sitt den 9 juli 1747 daterade testamente

det ännu i Piperska ättens ägo varande
stora skånska fideikommisset, bestående af Kri-

stinehof, Andra-

rum och Östra

Torup, Högesta

och Baldringe.

Högesta, som

på grund häraf in-

nehafves af en af

grefvinnan Chri-

stinas ätthngar i

sjätte led, grefve

Erik Alfred Piper,

är beläget i öst-

ligaste delen af

Malmöhus län, vä-

ster om Nybro-
eller Köpingeån,

som Ijildar grän-

sen mellan de bå-

da skånska länen.

Landskapet är i

denna del af Skåne genomdraget af djupa dal-

gångar och höga ryggar, mellan hvilka vid-

sträckta bördiga fält utbreda sig. Godsets huf-

vudbyggnad ligger omedelbart i nordväst om
den från medeltiden härstammande sockenkyr-
kan på en höjd med vidsträckt utsikt öfver den
omgifvande kuperade trakten, ett läge som för-

Kammarherren

Grefve Erik Alfred Piper.

mödas hafva gifvit anledning till gårdens namn.

Öfver de böljande åkerfälten mot söder ser man
en strimma af hafvet, dit afståndet fågelvägen

är omkring 10 kilometer. Ännu för några år-

tionden sedan lågo

byggnaderna utan

allt skydd, synliga

vida omkring; nu-

mera äro de om-
gifna af en under

grefve Carl Pipers

tid anlagd park

med lummiga träd,

öfver hvilkas kro-

nor endast kyrk-

tornet, synligt på
långt håll, skjuter

upp.

Hufvudgården

har en mycket ål-

derdomlig karak-

Grefvinnan Anna Piper tär. Den lång-

född Wachimeistcr af Björkö. sträckta manbygg-
naden, uppförd i

sitt nuvarande skick år 1635 af Palle Rosen-

krantz, bildar västra sidan af en stor fvrkant,

som åt de öfriga vädersträcken begränsas af

långa uthusbyggnader af sten, den norra och

den östra af granit, från 1 700-talet och den

södra af tegel, ombyggd under en senare tid,

alla antagligen på samma grund som äldre
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Från sydöstra hörnet af j^åiden.

möjligen med manb^-L^L^naclen samtida byt^gna-

der. Närmast hufvudbyggnaden stå i söder och

norr inne pä den stora gården rader af höga

lummiga kastanjer, bildande ett slags »cour

d'honneur», som ursprungligen begränsades af

höga gråst(nismurar med portar, af hvilka nu

blott den norra finnes kvar. Anläggningen i

sin helhet har fullstiindigt bevarat den gamla

slutna karaktären, som numera hvad herrgår-

darna angår på de flesta ställen är f()rs\ unnen,

men som ilniui i allm;inhet är utmiii kände iöx'

de större skånska bondgårdarna. Det var äfven

här försvarssyn{)unkten som var den afgörande

vid anläggningen af gården, om också fästnings-

karaktären icke är så starkt framträdande som
i d(; flesta af de stora 1 500-tals-borgarna inom

provinsen. Högesta har häller icke medtagits

i det Burman-Fischerska gravyrverket öfver de

med vallar, vattugrafvar och vindbryggor» be-

fästade offu-darna i Skåne.

Infarten till gården är belägen i den östra

uthuslängan, hvilken liksom den norra är upp-

Gårdcn sedd från hufvudhyggnadcn.
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V-

Hufvudbyggnaden från gårdssidan, öster.

^^rasten under högt spåntak. Norra

på gaflarna bokstäfverna C. F. P.

höga

förd af

längan bär

och U. C. M. samt årtalet 1 763, utvisande att

den i sitt nuvarande skick blifvit uppförd af

dåvarande ägaren grefve Carl Fredrik Piper {]

1770) och hans hustru Ulrika Christina Mörner

(f 1778). —
- Utom den stora gården finnes

äfven vid norra sidan en af kraftiga stenmurar

omgifven »basse cour», och i sydväst ligger

vinkelrätt mot stora huset en gammal fristående

magasinsbyggnad af gråsten.

Vid bortre ändan af den stora gården reser

sig den af de stora kastanjerna beskuggade huf-

vudbyggnaden, uppförd af putsad kalksten i två

våningar under ett högt tegeltak mellan

trappgaflar och med en liten

s. k. homeja i takfoten midt

på fasaden. Under takfoten

löper en enkel konsolräcka af

tegel. De oregelbundet sit-

tande fönstren hafva endast

två vanliga rutor i höjd. Mel-

lan de båda fönsterräckorna

prydes fasaden af en rad vac-

kert smidda ankarslutar samt

stora bokstäfver i järn: P. R.

K. — H. R. — E. R. S. —
L. L. och årtalet 1635. Ofver

den oansenliga, till vänster å

fasaden belägna hufvudingån-

gen sitter inmurad en skulp-

terad vapensten bärande fyra

vapensköldar och en stor oval

kartusch med inskrift. \'apnen tillhöra ätter-

na Rosencrantz, Rantzau, Rosensparre och

Lunge och jämförda med de nyssnämnda bok-

stäfverna å fasaden gifva de oss namnen Palle

Rosenkrantz, Hedvig Rantzau, Elisabeth Ro-

sensparre och Lisbet Lunge. — Inskriften å

vapenstenen lyder: AAR 1635 FOD HER
PALLE ROSENKRANLZ TIL KRENKE-
RUP iMED HANS HUSTRU FRU LISE-

BET LUNGE TIL ESKIER BYGGE DETTE
HUS. HERREN BEVARE DIN UDGANG
OC INDGANG. — Högestas ägare och bygg-

herre var riksrådet Palle Rosenkrantz (f 1643)

och hans tredje hustru, Lisbet Lunge (f 1659).

De liksom herr Palles båda föregående fruar

Norra sidan.
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träder man till höger i en salong som sträcker

sig tvärs öfver byggnaden och som delvis är

möblerad med gamla eleganta 1 700-talsmöbler.

Intill salongen ligger i husets nordvästra del den
stora matsalen, hvars väggar bland annat pry-

das af en mängd tallrikar och fat af kinesiskt

porshn från i 700-talets midt med ätten Pipers

vapen i färger; möbleringen härstammar från

senare delen af 1800-talet. — Frän salongen

fmnes ut^rång till en i senare tid byggd veranda
med vacker utsikt öfver parken och hafvet.

Den östra delen af byggnadens bottenvåning

innehåller grefve Pipers privata våning, med ett

stort hvardags- och arbetsrum på gafveln. De
låga fönstren i de djupa fönstersmygarna och
den stora samlingen af gamla skånska väfnader

med sina rika, varma färger förlänar detta rum
en prägel af gammaldags hemtrefnad och värme;

na skåp och hyllor står här en talrik samling

Källare i husets södra del-

tillhörde Danmarks förnämligaste gamla frälse-

släkter, bcsutna både i Skåne och Danmark.

[ämte den n\ssn;linnda hufvudingången har

huset på Ilögesta ilnnu en ingång å östra fasa-

den något längre mot norr, en smal port af

ålderdomlig prägel. Till l)å(la portarna leda

några trappsteg upp fnui gårdsplanen.

P)yggnadens inre har under tidernas lilngd

undergått åtskilliga förändrin-

gar. Bäst bevarad i sitt ur-

sprungliga skick är den scklra

delen af källarvåningen, som
täckes af fyra massiva kryss-

hvalf, hvilande j)å en midt-

j)elare. \\n trap|)a med steg

af ek leder inifrån huset ned

i källaren, hvars norra del i

senare tid omdanats och in-

redts till köks- och ckonomi-

afdelning.

1 de (jfre våningarna delas

byggnaden af en i lilngdaxcln

löpande hjilrtmur, som dock

numera pa ett i)ar ställen är

borttagen så att ett par rum i

bottenvåningen hafva fönster

både åt öster och väster. Från

en långsträckt tambur, belägen

omed(;lbart inom den förut

omtalade hufvudingången, in-

Skfuio. XII.

gamla silfverbägare och i ett hörn lägger man
märke till ett gammalt golfur, förfärdigadt af

urmakaren Johan Peter Keding i Ystad.

Från tamburen leder en trappa upp till den

öfre våningen, som uteslutande innehåller sof-

och gästrum. Under det höga och branta ta-

ket ligger en vindsvåning med några smärre

rum på gaflarna.

Träder man ut i)å hufvudingångens trappa,

har man framf(>r sig den vidsträckta af uthus-

längornas gråstensviiggar omgifna gården med
infartshvalfvet i fonden. Den höga gråstens-

muren utefter gårdens södra sida, som synes

på den omkring 1S60 tillkomna afbildningen

Salongen.



Svenska slott och herresäten

af Högesta i Ljunggrens Skånska herregårdar,

är numera nedrifven och lämnar utsikten fri

öfver parkens välskötta gräsplaner och blomster-

grupper. Före ^^^^^
parkens an-^ ""^"^^fW^

läggning gin-

go åkrarna

ända upp om-
kring gärden;

nu finnas här

slingrande

gångar under

lummiga träd

och en mängd
vackra anlägg-

ningår. När-

mastsöderom
den stora yttre

gården ligger

trädgården

med växthus

och dylikt.

Ett stycke,

cirka två kilo-

meter, norrut

från Högesta gård ligger på en hög, af de här-

ligaste bokar bevuxen ås nära Nybroån Lyckås
slott, en större i slottsstil uppförd villabyggnad

af tegel byggd år 1865 till bostad åt grefvc

Karl Piper (f

1869).

Högestavar

under medel-

tiden kyrko-

gods och lyd-

de redan vid

midten af

I 200-talet,

kanske tidiga-

re, under Lun-

dabiskoparna,

af hvilka en,

Hans Lax-

mand, vid mid-

ten af 1400-

talet stundom
brukade skrif-

va sig herre

till Högesta.

Med öfriga

kyrkogods in-

drogs Höge-
sta vid reformationen under Christian IILs tid

till danska kronan och var sedan under några
årtionden förpantadt till olika frälsemän: åren

Matsalen

Greffens rum.

1539—44 till Greger Jensen Ulfstand (| 1544)
och 1544— 1550 till hans broder Gert Jensen
Ulfstand (f 1560). Först år 1574 bortbytte dåva-

rande konun-

gen af Dan-
mark, Fredrik

II, Högesta
med full ägan-

derätt till fru

Görvel Abra-

hamsdotter

Gyllenstjerna

(t 1577), änka

efter den nyss-

nämnde Gert

Ulfstand och

år 1560 om-
gift med La-

ge Truedsson

Ulfstand (t

! 561). — Om
ägarne under

slutet af I 500-

och början af

1600-talet vet

man intet med bestämdhet. Ljunggren: Skånska
herregårdar nämner Corfitz Hardenberg och
hans måg Palle Grubbe (| 1561), gift med Mar-
gareta Corfitzdotter Hardenberg (-j- 16 10). Deras

son Corfitz

Grubbe (I

1592) skref

sig till Höge-
sta, likaså den-

nes syster Met-

ta Pallesdotter

Grubbe (f

1 640), som år

I 584 blef gift

med Axel Ro-

senkrantz {]'

1 630), hvilken

troligen ägde

Högesta och

lämnade går-

den i arf till sin

son riksrådet

Palle Rosen-

krantz(|i642).

Denne lät,

som nämndt,

år 1635 upp-

föra den ännu kvarstående hufvudbyggnaden, men
skall redan år 1 639 hafva sålt gården till fru Metta

Grubbe. Ar 1653 ägdes Högesta af Ivar Krabbe
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Hiifvudbyggnadcn från västei.

till Jordberoa och ärfdcs efter hans död af en af

hans döttrar, Elsa i;-ift med jörg-en Scheel-Due.

Aren 1678 - 1682 innehades den dock af Ivar

Krabbes sons, Jörg-en Krabbes (j 1678) änka fru

Jytta J hott, som enligt sägen lät igenmura alla

fönster på Ilögesta, som vettade åt Krageholm;

hennes make j()rg(Mi Krabbe till Krageholm
hade nämligen på grund af stämplingar mot
sin nya öfverhet, den svenske konungen, blifvit

arkebuserad år 1678.

Den nyssniimnde Jörgen Scheel-Due upi)gifves

såsom ägare ända till år 1 705, men fciljande

år, 1706 sålde konung Karl XII Ilögesta till

sin gunsding, den bekante grefve Karl Piper

(f 171 6). Möjligen har gården från de sista

danska ägarna blifvit indragen till svenska kronan.

Under Karl Pipers långvariga bortovaro i

krig och fångenskap och efter hans död år

I 7 1 6 sköttes I I()gcsta liksom de många öfriga

godsen af hans kraftfulla gemål grefvinnan Chri-

stina Piper (f I 752), dotter till Stockholmsborg-

mästaren Olof Hansson Törnflycht. Hon torde

nog hafva funnit byggnaden på Högesta alltför

oansenlig och bodde mest på det af henne

grundligt omdanade Krageholm eller på det

nybyggda Kristinehof, som båda kunde erbjuda

en värdigare omgifning för »det höggrefliga

Piperska hofvet». Att grefvinnan Christina lik-

väl förstod att uppskatta värdet af Högesta som

jordbruksegendom framgår icke minst däraf att

hon lät det ingå i det år 1747 stiftade stora

skånska fideikommisset. Byggnadens relativa

enkelhet har gjort att Högesta i regel icke varit

l)el)Otlt af ägarna; i senaste tid har fideikom-

missets nuvarande innehafvare, grefve E. A. Pi-

per bebodt gården.

Fideikommisset har sedan dess stiftelse inne-

hafts af Karl Pipers och grefvinnan Christinas

ende son Karl h^redrik Piper (f 1770), hvilken

liksom föräldrarna äfven ägde Krageholm i

Skåne och Ängsö i \'ästmanland. Krageholm

och det skånska fideikommisset med Högesta

öfveroick sedan till äldsta sonen Karl Gustaf

Piper (t 1803), under det att Ängsö enligt be-

stämmelserna gick till den yngre sonen Adolf

Ludvig Piper (f 18 16). Under 1800-talet har

det större fideikommisset innehafts af grefve

Karl Claes Piper (f 1850), dennes son Karl Erik

Piper (t 1874), dennes bror grefve Fritz Piper

(t 1897), dennes brorson grefve Thom Piper

(f igoo); med honom utdog den äldre grenen

af ätten och fideikommisset öfvergick nu till

hans frände grefve Alfred Piper (f 19 10), som

jämväl ägde '^det ej långt från Högesta belägna

Söfdeborgs gods i Skåne; fideikommissets nu-

varande ninehafvare är hans son grefve Erik

Alfred Piper, som sedan år 1882 är gift med

grefvinnan Anna Wachtmeister af Björkö.

Högesta och Baldringe fideikommiss med

underlydande omfattar tillsammans en areal af

omkring i 2,000 tunnland med ett taxeringsvärde

af kronor 3,707,700.
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Af GUSTAF UPMARK

Saxo Grammaticus, den danske historieskrif-

varen, hvilken, efter att hafva varit kansler

hos den mäktige biskop Absalon, afled som
prost i Roskilde år i 206, omtalar i senare delen

af sin »Historia danica» att Absalon år i 1 80
blef anfallen af de uppretade skåningarne, då

han uppehöll sig på gården Si-

gostlia eller Sygaft/ia. Gården till-

hörde Absalon i hans egenskap

af erkebiskop af Lund och anses

vara identisk med den gård Su-

vede eller Sö/dc, som under hela

medeltiden förblef i Lundabisko-

parnas ägo.

Den gård, inom hvilken Ab-
salon försvarade si"; mot bön-

derna, var belägen på en hög
holme (Sygaftham insulam) i norra

delen af Söfdesjön. Under slutet

af I 200-talet skall på samma plats

hafva funnits en gård med fasta

stenhus, som emellertid förstör-

des under ett bondeuppror i bör-

jan af 1300-talet. — Holmen är

numera förbunden med fasdandet

genom ett smalt näs samt upplåten åt Söfde
församling till begrafningsplats; på dess krön

uppfördes på 1840-talet ett grafkapell för med-
lemmar af ätten Piper, i hvars ägo Söfdeborg
befinner sig sedan år 1788. C. G. Brunius om-
talar att man vid uppförandet af detta grafka

Grefve Magnus Piper.

der. — I sin nuvarande egenskap är den gamla
borgholmen en utomordentligt ljuflig och frid-

full ort med grönskande ängar och dungar af

höga, lummiga löfträd, en »heiliger Hain» om-

gifven af Söfdesjöns glittrande vattenspegel.

Söfdegodset, till hvilket hörde vidsträckta

skogsområden söder om Söfde-

och Snogeholmssjöarna, inneha-

des under medeltidens senare del

af Lundabiskoparna och indrogs

vid reformationen jämte andra

kyrkogods till danska kronan.

Efter att under några årtionden

hafva varit bortförlänadt till en-

skilda personer, såldes gården år

1587 af kronan till Fredrik Lange

(I 1612). Från denna tid tager

det nuvarande Söfdeborgs historia

sin början.

Fredrik Lange lät nämligen

enligt en ofvan porten uppsatt

inskriftstafla år 1597 uppföra den

ännu kvarstående borgen, som

ligger ett par kilometer öster om
den ofvannämnda stora Söfde-

sjön, vid södra sidan af en mindre sjö, kal-

lad Söfdeborgssjön. Borgen ligger här enligt

dåtida bruk på en liten helt kringfluten holme,

som endast genom en enda bro med vindbrygga

stod i förbindelse med fasta landet. — Fredrik

Lange uppförde borgens östra och södra längor

pell funnit grundvalar efter ansenliga byggna- jämte det fasta hörntornet i sydost och ärfdes
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Söfdeboi 1^ omkring 1680. I'-nligt Buiman-I'"ischc

af sin son Gitiidc Laiioc (| 1630-talet). Ar 1639

ät^des Söfdeborjj;- af O/to T//ot/ {]- 1656), h vilken

antingen hade fått gården af sin fader, den be-

kante Ta_ye I hott, (f 1658) kallad > skånska kun-

gen eller också själf kö[)t den. Otto Thott,

som var gift fr)rst med |\ tta (
i
yllenstjerna (y 1 640),

och sedan med Dorotea Rosenkrant/, lät upp-

föra en långa på norra sidan samt utförde åt-

skilliga andra h}'ggnads- och inrcdningsarlxAcn

på Söfdeborg. Mans änka Dorotea Rosenkrant/,

bodde kvar ])å Sr)fdeborg, som emellertid iirfdes

af sonen //o/orr Tlioll ( f 1695). ^-fter freden

i Roskilde afhule herr Ilolger, liksom hans brö-

der Knut och Tage, trohetsed till svenska kronan,

men då de under Karl Xi:s danska krig sökte

hålla sig vill med l)åda jjarterna, blef\() de år

1677 tvungna att fly till Danmark. Alla tre

bröderna afrättades in effigie på Malmö torg

och deras skånska gods indrogos till svenska

kronan. Söfdeborg fick mottaga en svensk be-

sättning, som hade fullt upp att göra med att

hålla de i trakten huserande snapphanarne i

schack. Kfter fredsslutet återfingo Thottarna

liksom många andra danska herrar sina skånska

gods, som de dock inom kort sålde.

Sr)fdeborg inköptes af generalguvernören öfver

Skåne, Halland och Blekinge, den bekante Riit-

'on Ascl/cbero (j 1693), som skref sig grefve

till Söfdeborjr. Han ärfdes af sin ende son

grefve Kristian Ludvio^ von Asclicl)cyg ['\ 1722),

med hvilken ätten utgick på svärdssidan, hvar-

fr)r .S('ifdebor«j r)fver^ick till hans svstrar och

SöfJchorgs slott från sydost.
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Öfvcrhofslallmästaren Grefvc Alfred Piper.

deras barn, medlemmar af ätterna Lilliehöök,

Sparre och Barnekovv. Dessa sålde emellertid

sannolikt under 1730-talet gården till generalen

grefve Johan Atigust Hleijerfelt (f 1749), som
år I 7 I 7 hade gift sig med den unga Brita Bar-

nekow, en dotter till Margareta von Ascheberg

(f 1753) den myndiga frun på Widtsköfle. Un-

der grefve Meijerfelts tid besökte Carl von Linné

på sin skånska resa år 1749 Söfdeborg, som
han i korthet skildrar.

General Meijerfelt ägde äfven åtskilliga gods

i andra delar af landet, bl. a. Näsby i Rosla-

gen, hvilka vid hans död, 1749, ärfdes af hans

son, sedermera fältmarskalken grefve /. A. Meijer-

felt (I 1800) gift med »en af de tre gratierna»

Lovisa Augusta Sparre. Redan 1788 sålde han

Söfdeborg till ägaren till Krageholm och inne-

hafvaren af Piperska ättens stora skånska fidei-

kommiss, grefve Karl Gustaf Piper 1803),

som, efter att år 1795 hafva inköpt granngodset

Snogeholm, lämnade bägge gårdarna i arf till

sin tredje son sedermera öfverkammarherren
grefve Erik Piper (f 1833).

Hans ende son grefve Erik Piper (f 1849)
ärfde gården och lät, under ledning af den i

Skånes arkitekturhistoria bekante professor C.

G. Brunius, iståndsätta den under de närmast

föregående ägarnes tid mycket förfallna gamla
borgen. — Efter hans död delades hans egen-

domar mellan hans tre barn så att Söfdeborg

tillföll äldste sonen grefve Alfxd Piper (| 19 10),

Snogeholm andra sonen grefve Erik Piper och

Bellinga, i Söfvestads socken, dottern grefvinnan

h^lisabeth Piper gift med excellensen friherre C.

L. H. Hochschild. — På grund däraf att det

förut omtalade stora skånska fideikommisset,

Kristinehof, Högesta med flera gårdar, tillfallit

hans äldste son grefve Erik A. Piper, hade

grefve Alfred Piper i sitt testamente bestämt

att Söfdeborg skulle öfvergå till hans yngre

sonson den nu 14-årige grefve JlTagiuis Piper,

som sålunda nu är godsets ägare, ehuru hans

farmoder grefvinnan Ebba Piper född von Haff-

ner tillsvidare disponerar slottet.

Från Söfdeborgs station å bandelen mellan

Sjöbo och Tomelilla på Malmö— Simbrishamns

järnväg är afståndet till Söfdeborg omkring tre

kilometer. Man nalkas här genom en präktig bok-

skog österifrån och ser då framför sig den gamla

borgens långsträckta östra fasad, liksom de båda

öfriga längorna uppförd af tegel i två våningar

och flankerad af det höga, runda tornet i kom-

plexets sydöstra hörn. Borgen tillhör den väl-

bekanta grupp af skånska i 500-talsborgar, hvars

stoltaste representant är Widtsköfle. — Den

Grefvinnan Ebba Piper, född von Haffner.

Oljemålning signerad »Schiötz 1861»,
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förste by^^gherren vid Söfdeborg, Fredrik Lange,
hann visserligen aldrig uppföra mera än två

längor, den östra och den södra samt det stora

tornet, men en senare ägare, Otto Thott till-

byggde den norra och af gamla beskrifningar

och planritningar framgår att den fjärde, västra,

sidan varit begränsad af en hög mur. Något
torn i nordväst har aldrig blifvit uppfördt, om
det också måhända ingått i planen för boro-

anläggningen. Läget på den lilla holmen är

också synnerligen karakteristiskt. Den bro med
vindbrygga som fordom ledde öfver den östra

vallgrafven är numera ersatt med en fast bro,

och de ladugårdsbyggnader, som enligt gamla
afbildningar i en mot väster öpjjen fyrkant lågo

på fastlandet midt emot borgens östra sida, äro

nedrifna med undantag af dessas södra länga.

— De gamla ladugårdsbyggnaderna, som äro

återgifna bl. a. på en bild i det Burman-Fischer-

ska gravyrverket, voro enligt en inskrift å den

numera rifna norra längan uppförda år 1630
af Otto Thott samt efter en eldsvåda återupp-

byggda år 1666 af hans änka Dorothea Ro-

senkrant/. Vid västra sidan, närmast vallgrafven,

af den kvarstående södra latlugårdslängan, nu

Söfdeborgs slott från nordost-
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stall, reser sig ett torn med porthvalf, genom
hvilket man från denna sida kommer in på
»förborgen», platsen framför bron som leder
öfver till borgholmen. Detta porttorn bär ä
insidan årtalet 1656, å den yttre de af mur-
gröna nästan öfvervuxna bokstäfverna O. T. —
D. R. K., angifvande Otto Thott och hans
andra fru Dorothea Rosenkrantz som bygg-
herrskap.

Borgens yttre är starkt förändradt genom
den åren 1840 - -44 skedda iståndsättningen.

De gamla röda tegelmurarna bibehöllos visser-

ligen, men alla fönsteröppningar förändrades.
Det ursprungligen sannolikt branta vattentaket

hade ombyggts lägre och belagts med plåt redan
under öfverkammarherren grefve Erik Pipers
tid på 1820-talet, hvarvid samtidigt de höga
gafvelröstena nedtogos. Brunius utstyrde, som
han flerstädes gjort, den gamla i 500-talsborgen

men en dekoration i medeltida, närmast romansk
stil. 1 takfoten löper rundt hela byggnaden en

s. k. rundbågsfris. En sådan omger äfven det

höga tornet, som dessutom erhållit en krans af

tinnar i stället för den spira som i äldre tid

utgjorde dess betäckning.
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Slottets östra fasad.

Det låga inkörsporthvalfvet genom östra län-

gan är äfven bibehållet, men fasadens midtparti

omkring och ofvanför detta porthvalf är deko-

reradt i medeltidsstil med murband, nischer,

rundbågsfriser och öfverst ett tinnkrönt gafvel-

röste som skjuter upp ofvan takfoten. Här sitter,

ofvan första våningens fönster och sannolikt icke

på sin ursprungliga plats, den förut om.talade

stenen, hvars inskrift ger upplysning om borgens

tillkomst: den lyder: ANO DOMINI 1597 LOD
ERLIG OC WELBYRDIG MAND FREDRTCH
LANGE TIL OC HANS KIERRE
FRVE DORTTE LINDENOV OPBYGGE
DENNE GAARD GVD VNDE OS DER AT
BYGGE OC BOE ADT VI I HIMMERIG
MAA HAFVE DEND EVIGE ROE. — Nam-
net på den gård till hvilken Fredrik Lange
skref sig var redan på Linnés tid, 174Q, oläs-

ligt.

Inne på borggården sitter öfver porthvalfvet

en sten med följande inskrift: »Repareradt och
till inredning förändradt af grefve Erik Piper

och dess grefvinna Amalia von Ovanten år 1 84 i.»

— Den höga mur som fordom begränsade borg-

gårdens västra sida och genom hvilken en port

ledde ut till en bakgård — på en planritning

från 1772 kallad »vedgård» — är numera bort-

tagen så att utsikten från borggården är fri mot
väster ut öfver parken med dess kanaler. Borg-
gårdsfasaderna hafva intet anmärkningsvärdt utom

den norra längans, som i ankarslutar af järn bär

initialerna O. T. T. — I. G. S. och årtalet 1642,

angifvande det år då Otto Tagesson Thott och

Jytta Gyllenstjerna läto uppföra denna länga.

När grefve Erik Piper år 1840 uppdrog åt

professor Brunius att iordningställa den gamla

borgen, var den säkerligen mycket förfallen äfven

i det inre och endast några få rum beboddes

af godsets inspektor och tjänstfolk. Några andra

rum användes till magasin. Den af Otto Thott

byggda norra längan torde aldrig någonsin hafva

varit inredd med boningsrum utan endast med
ett antal stora loft, hvilka än i dag finnas kvar

och användas till magasin, upplag för spannmål

och dylikt. I bottenvåningen löper intill borg-

gården en smal korridor och invid denna finnas

några rum som användas till gårdskontor.

De båda äldre längorna, den östra och den

södra blefvo hvad inredningen angår starkt för-

ändrade, i det att icke blott alla fönster utan

äfven alla dörröppningar gjordes om, så att rum-

men i hufvudvåningen en trappa upp nu ligga

i file, med alla dörrarna midt för hvarandra. —
Hufvuduppgången till våningarna befinner sig i

borggårdens sydöstra hörn. Södra längans bot-

tenvåning med en stenlagd korridor åt borg-

gårdssidan inrymmer köks- och ekonomiafdel-

nino^arna. Hvälfda källare finnas endast under

de båda äldsta längorna. Från förstugan i botten-

våningen inträder man till vänster i den stora
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salen i bottenvåningen, den s. k. stensalen, det

ena af de tvä rum på Söfdeborg, som har i

behåll en större del af sin i öoo-talsinredninsf.

Några rester från 1 500-talet eller från den

Langeska perioden finnas icke i behåll.

»Stensalen» är ett stort rektangulärt rum i

byggnadens sydöstra hörn, innanför det stora

runda tornet. Golfvet utgöres af kalkstenshällar,

väggarna äro beklädda med en modern ekpanel

efter modell från Tidö i Västmanland och i

fälten ofvanför de fyra breda enkcldörrarna äro

insatta vapensköldar i färger, ätterna Thotts,

Aschebergs, Meijerfclts och Pipers, de fyra släkter

som sedan »stensalen» inreddes hafva ägt Söf-

deborg. Ofvan panelen sitter gammalt präktigt

gyllenläder i blått och guld och vid bortre ändan

befinner sig en enkel öppen spis. — Salens

praktfullaste prydnad, som gör rummet till en

enastående märkvärdighet är emellertid taket,

utfördt i stuck under Otto Thotts och Jytta

Gyllenstjernas tid, omkring 1640. Taket, som

väckte Linnés stora intresse, är genom starkt

nedspringande ramverk med rik ornam(>ntik af

blad, blommor, frukter, fåglar och broskornament
indeladt i en mängd fält, fyllda med figurscener

i hög relief, med ämnen hämtade hufvudsak-

ligen ur antikens historia. Det fyrsidiga midt-

fältet, omgifvet af en i vinklar och halfcirklar

böjd ram, framställer Diogenes i sin tunna, som
besökes af Alexander den store, och på sidorna

härom sitta Thott- och Gyllenstjernavapnen med
initialerna O. T. T. — I. G. S., betecknande

Otto Tagesson Thott och Jytta GvUenstjerna;

den sistnämnda dog redan 1640 och den 14

maj 1643 gifte herr Otto om sig med Dorothea

Rosenkrantz. Taket måste sålunda vara gjordt

före sistnämnda datum, då ju i annat fall fru

Dorotheas vapen hade blifvit uppsatt bredvid

mannens. Sannolikt är väl att taket insattes

före fru Jyttas död, men det kan också vara

gjordt något af åren närmast efter. Jämför in-

skriften å norra längan som är daterad 1642,

två år efter hennes död.

Midtfältet omgifves af fyra liknande fält, utan-

för dessa befinna sig fyra stora ovala fält samt

slutligen åt rummets båda kortsidor å hvarje
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sida två orejj^elbundna fält och tven-

ne hiilfva fält af samma form som
midtfälten, sammanlagdt sålunda

icke mindre än 19 fält af olika

form. De sistnämnda halfva fälten

vid kortsidorna upptagas af antika

gudomligheter, vid ena sidan Mars,

Jupiter och Kronos vid den andra

Diana, Venus och Mercurius. Fi-

gurscenerna framställa Camillus

som låter barnen piska den förrä-

diske läraren, Aeneas vid Tröjas

brand bärande sin fader, Alexander

mottagande Jerusalems nycklar af

öfversteprästen, Regulus i spiktun-

nan, Ptolomei hufvud frambäres till

Caesar, en kvinna som kastar en

man i en brunn, Marcus Curius

anmodas åtaga sig republikens sty-

relse, Tomyris doppar Cyri huf-

vud i ett kärl med blod, Croe-

sus på bålet med inskriften: O
SOLON, SOLON, SOLON; tornbyggnaden i

Babylon, Sesostris vagn dragen af fyra konungar
samt slutligen Tamerlan som stiger till häst

trampande pä Bajazets rygg.

Fyra mellanfält omkring midten fyllas af

allegoriska bilder framställande de fyra elementen

och utefter långsidorna äro å hvardera sidan

fyra småfält med sjöhästar, drakar och ornamen-
tala figurer. Invid väggarna liksom fasthålles

taket af små konsoUiknande band dekorerade med
maskaroner.

Ämnesvalet för figurscenerna i taket är såsom
af denna uppräkning framgår ytterst växlande

och utan förståeligt sammanhang, men det hela

gör ett utomordentligt rikt och praktfullt intryck.

Reliefen är mycket hög så att armar och ben

å figurerna stundom äro helt fria från ytan.

Modelleringen är tämligen robust och summa-
risk hvad figurerna angår, under det att de
ornamentala detaljerna äro utförda med en viss

finess. Något motstycke till taket på Söfde-

borg finnes mig veterligen icke inom Sveriges

gränser; huruvida den stuckatör som utfört detta

tak varit verksam inom Danmark och om där

finnes några tak af likartad karaktär har jag

icke varit i tillfälle att undersöka. — Från takets

midt nedhänger en stor och rik ljuskrona från

1600-talets senåre del, enligt uppgift härstam-

mande från Söfde kyrka.

Tornrummet i denna våning, till hvilket man
inkommer från »stensalen» är täckt af ett sexde-

ladt spetsigt hvalf och inredt till gästrum. Innan-

för stensalen i östra längan ligga fyra gästrum.

Detalj af taket i stensalen.

Fn trappa upp ligger slottets hufvudvåning

med en rad enkla, modernt inredda och möble-

rade sofrum i södra längan och praktrummen

i den östra. Vi inträda först i en mindre salong

möblerad med en svensk rokokomöbel i hvitt

och guld samt ett par utmärkt eleganta låga

hörnskåp i Georg Haupts stil med rika inlägg-

ningar och bronsbeslag. Väggarna prydas här

af ett stort antal oljemålningar, de allra flesta

svenska från 1800-talets midt och senare hälft,

till hvilka vi senare skola återkomma i samman-

hang med den öfriga rika tafvelsamlingen.

Härifrån inträda vi i slottets praktfullaste

rum, den stora salongen, som är af ansenliga

dimensioner och upptager den östra längans

södra del ofvan »stensalen» och ett par af de

nämnda gästrummen i bottenvåningen. Afven

här finnes i behåll ett utomordendigt praktfullt

tak från 1640-talet, utfördt af trä, ek, i den

mest våldsamma och bullrande barockstil, i an-

slutning till den s. k. broskornamentiken. Den
väldiga plafonden består af icke mindre än 14

stora fält inramade af detta i hög relief skurna

och i lifliga färger, rödt, grönt, brunrödt och

guld målade ramverk. Vi behöfva blott gå ned

i den nere vid Söfdesjön belägna sockenk3Tkan

för att få en datering på detta tak. Altaret i

kyrkan är nämligen prydt med en rik orna-

mental skulptur af likartad karaktär och efter

all sannolikhet utfördt af samme konstsnickare;

det bär Thott- och Gyllenstjernavapnen, initia-

lerna O. T. T. — I. G. S. och är dateradt 1640.

Antagligen skänktes altaret till kyrkan af Otto
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Tagesson Ihott vid hans första hustrus, Jytta

Gyllenstjernas begrafning" nämnda år. — Taket

i stora salongen är såhmda unij^efär samtida

med stucktaket i »stensak-n >.

spänd duk med måhide mohi,

I takfälten är nu

torfti"" ersätt-en

p-—
-f

l.ägi hörnskåp i Hitiipts stil i förmaket.

ning för de plattor af drifven oeh förgylld kop-

par som enligt en sägen, anförd af Ljunggren,

fordom skola hafva funnits där, men blifvit bort-

fr)rda under danska kriget.

Den öjfriga fasta inredningen i salongen är

af \ ngre datum. Ursprungligen hafva väl väg-

garna i ett praktrum sådant som detta varit

täckta af väfda tapeter — numera äro de må-

lade i irråtjrönt och för öfrigt till större delen

dolda af ett 50-tal taflor. Eldstäderna utgöras

af två stora mörkgröna majolikakakelugnar från

I 800-talets senare del. — Utom den stora tafvel-

samlingen, till hvilken vi nedan i ett samman-

hang skola återkomma, finnes i rummet ett be-

t\-dande antal dyrbara och intressanta konstföre-

mål, möbler och dylikt, bland hvilka några af

de märkligare här må nämnas. Möblemanget

utgöres af en präktig samling länstolar, stolar

och soffor i rokokostil af förgylldt trä med
kkidsel af rödt siden. Mellan fönstren på lång-

sidan stå tvenne konsolbord och ofvan dessa

hänga ett par ståUiga rokokospeglar i förgyllda

ramar. På inre väggens midt står ett synner-

ligen praktfullt skåp på höga spiralvridna ben

och midt emot detta mellan midtfönstren ett

lägre kistliknande skåp; bägge dessa möbler.
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som sannolikt är af holländskt ursprung- från

1 6oo-talets slut — i 700-talets början, äro prydda
med de allra rikaste inläggningar i olikfärgade

träslag mot mörk botten. Från 1600-talets slut

härstamma tvenne par rikt skulpterade och för-

gyllda lampetter samt ett par eleganta gueri-

doner. — Framför den ena af kakeluo-narna står

en eldskärm, som härstammar ifrån Kristinehof

eller Krageholm och utgör en erinran om den
bekanta grefvinnan Kristina Piper. Skärmbladet
som är insatt i en nyare ram, till hvilken motiv
hämtats från takdekorationen i saloneen, är ut-

fördt i gobelinväfnad med en elegant dekoration

i senbarock i färger mot gul botten samt bär
i midten en rund sköld ined ett monogram med
bokstäfverna C. P. = Christina Piper. Det är

ett arbete af hög kvalitet och af så mycket
större intresse som det utgör en af de få resterna

af grefvinnan Kristinas enligt tradition utomor-
dendigt praktfulla och dyrbara bo; jämför Lin-
nés beskrifning af Krageholm. Detalj af taket i stora salongen.
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Skåp med inläggningar. Hcillandsla arbete.

I rummet finnes för (ifrigt spridda en massa

småförcmal, däribland vaser och vasgarnityr af

kinesiskt porslin från 1700-talet, servisporslin

med ätten Pipers vapen tillhörande samma servis

hvaraf en del finnes pä Ilögesta, samt en mängd
föremal, vaser, kopi>ar, statyetter och grupper

af europeiskt i 7oo-talsj)orslin af olika tillverk-

ningar. I taket hänga trenne stora ljuskronor
af sachsiskt porslin.

Det angränsande lilla runda tornrummet, från

hvars balkong man har en vacker utsikt öfver

parken och kanalerna, är delvis möbleradt som
salongen. Här finnes bland annat en liten ro-

kokosekretär, signerad af Stockholmssnickaren
Nils Köhler.

De bortom stora salongen, i östra längans
norra del belägna rummen, matsal, bibliotek,

biljard och den år 19 10 aflidne grefve Alfred

Pipers arbetsrum hafva samdiga sin fasta inred-

ning från senare delen af 1800-talet. — iVIat-

salsmöbeln är mycket enkel, men väggarna pry-

das här af icke mindre än 36 släktporträtt och
i ett hörn står ett praktfullt golfur i rokokostil,

signeradt af den framstående Stockholmsurma-

karen Petter F>nst. I det lilla biblioteksrummet

observera vi utom den vackra boksamlingen ett

silfverfat i rikt drifvet arbete tillverkadt i b()rjan

af I 700-talet af Norrköpingsguldsmeden Wolter

Siwers, ett godt prof pä svenskt silfversmide.

I biljardrummet finnes bland annat ett golfur

i foder med rika inläggningar af engelsk här-

komst signeradt å taflan »I. Belette London»; det

var golfur af denna art som utgjorde förebil-

derna för den svenska urtillverkning, som Kri-

stoffer Polhem i början af i 700-talet igångsatte

vid Stjernsund. — Det sista rummet i den långa

Skåp med inläggningar. IlollUmlskt arbete. Eldskärm i gobelinväfnad.
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filen erbjuder genom gafvelfönstret mot norr en

förtjusande utsikt öfver den lilla idylliska, löf-

skogskransade Söfdeborgssjön. Bland märkligare

föremål i detta rum kunna utom några familje-

porträtt, nämnas ett stort s. k. Hamburgerskåp,

en svensk rokokobyrå och på väggen ett ut-

märkt vackert väggur af brons i Louis XVI-stil

signeradt »Charles Le Roy å Paris».

Öfver den rika tafvelsamling-en på Söfdeborg,

uppgående till omkring 1 50 nummer, finnes

upprättad en kortfattad handskrifven katalog.

— Pä inre väggen i stora salongen hänga som
pendanter ett par stora dukar af flamskt ur-

sprung från 1600-talet, den ena framställande

Salome med Johannes Löparens hufvud, en

praktfull gästabudscen, den andra Croesus som
visar sina skatter för

Solon. Bland i sam-

lingen'' representerade

flamländske konstnärer må nämnas David Teniers

den yngre (I 1690) med ett litet landskap med
figurer, samt Abraham Brueghel med ett stil-

leben, några frukter på en fajanstallrik, signe-

rad med monogram med bokstäfverna A. B.

Af de holländska genremålarne från 1600-talet

äro här representerade Adrian van Ostade (j 1 675):
interiör med bönder; den i svenska samlingar

ofta förekommande Jan Miensze Molenaer
(f 1668)

med två små taflor målade på trä, interiörer

med rökande och ätande bönder, båda signe-

rade. — En liten interiör likaledes på trä med
en kavaljer och en dam har tillskrifvits den be-

römde (ierhard Terborch (j 1681). tfans sam-

tida Melchior d' Hondecoeter (f 1695) har målat

en stor duk framställande en strid mellan en

tupp och en kalkon,

och ett landskap med
djurstaffage tillskrif-

Silfverfat. Svensk lillvci kiiiiig i brnjan af 1700-talet.

Golfiir af enoclsk tillverk-

ning i biljardrummet.

Rokokcisckrctär i tornrnnimct. Golfiir i rokoko i mat-

salen.
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ves Nicolas lierchem (j 1683), men bär en

svårtydd sij^-natur som ja<^ icke kunnat tolka

som denne konstnärs. — SiL,maturen F. Roos

finnes slutligen på ett större köksstycke, stille-

l)en med kött, grönsaker m. m. på ett bord.

Från i 500-talet härstammar en intressant mål-

ning på trä framställande en tandläkare iklädd

röd barett, som, stående bakom sitt bord, för in

munnen på en i midten sittan-ett

de

mstrument

bonde; i

bakfrrunden
C5

star

na.

en k\in-

— Bland

i salongen be-

fintliga

skola

ta flor

vi slul-

li^cn endast

näm na en stör-

re duk fram-

ställande en

interiör med
en mängd fi-

gurer, af hvil-

ka ett ])ar iiro

sysselsatta

med att raka

och frisera sig,

några spela

kort, en annan

underhandlar

med en krämare o

kompositionen kallas

Grcfve Alfred Pipers arbetsrum.

egendomliga

»engelsk m-
s. v.; (len

katalogen

:

teriöi- af professor Martin». Attril)utionen före

faller sannolik; Elias Martin vistades under

1 770-80-talen länge i luigland och egnade sig

under sin första engelska tid åt genremåleriet,

ofta med cn dragning åt karrikatvren, och

teckningen af figurerna erinrar starkt om konst-

nären.

Ofver dörren till tornrummet sitter ett litet

porträtt framställande en gosse i gul dräkt, ri-

dande på en käpphäst, signeradt: »C. F. von

Breda pinx 1785 ;
målningen, som ej är upp-

tagen i Sanders förteckning öfver Bredas arbe-

ten, är målad före konstnärens afresa till Eng-

land, då målningsättet ännu starkt erinrade om
hans lärare

Lorenz Pasch

d.
_ y._

Ofriga af

svenska konst-

närer målade

taflor hänga

i det förut

nämnda lilla

förmaketutan-

för den stora

salongen. Yi

lägga här först

märke till en

liten typisk

Hilleström: in-

teriör med sy-

ende dam. —
Öfver soffan

hänger ett

stort landskap

af konung Karl X\', framställande en utsikt

vid Brunnsviken, signerad »C. 67», och för

öfrigt prydas väggarna af målningar utförda af

svenske konstnärer från olika skeden af 1800-

talet såsom Karl Johan Fahlcrantz, Per Wicken-

Ijerg — icke mindre än tre arbeten — , H. An-

karcrona, G. Rydberg, Alfred Wahlberg, Amalia
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von Schwerin,

A. Jernberg,

A. Kallenberg,

Hanna Winge
med flera. —
På ett staffli

i samma rum
står ett por-

trätt af Söfde-

borgs senaste

ägare grefve

Alfred Piper

(t 19 lo), ut-

fördt af Jenny
Nyström år

1 89 1

.

Den till ett

femtiotal num-
mer uppgåen-

de porträtt-

Söfdeborg är

till större de-

len förvarad i

matsalen och utgöres af familjeporträtt af med-
lemmar af Piperska ätten och med denna be-

fryndade svenska släkter, Ruuth, Sjöblad, Eke-

blad, De la Gardie, Königsmark m. fl. — Ät-

Engelsk interiör." Oljemålning af Elias Martin.

tens Stamfader

den bekante

grefve Karl

Piper ochhans

gemål, Kristi-

na Törnflycht

äro represen-

terade genom
ett par som

konstverk

tämligen enkla

konterfej och

äfven de se-

nare I 700-

talsporträtten

äro icke syn-

nerligen märk-

liga. Intres-

sant är där-

emot ett por-

trätt af seder-

mera öfver-

kammarher-
ren och ägaren

till Söfdeborg grefve Erik Piper (f 1833), sig-

neradt: »Angelica Kauffman. Pinx. Romae
1800»; det är en bröstbild mot höger, iklädd

Lifgardets blå och hvita uniform. Midt emot
detta porträtt hänger å östra väggen ett ståt-

ligt knästycke måladt af Karl Fredrik von Breda

181 I och framställande erefvinnan Charlotte

Oljemålning af C. Fr. von Breda 1785. Oljemålning af Per Hilleström.
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Friherrinnan Elisabeth Charlotta Ruuth JiiJd Wahrendorjf.

]';islell af J. I'"<)rshin(l 1793.

Grefvinnan Elisabeth Charlotta Piper född Ruuth.

Oljemålning af C Kr. vim llrcila 181 1.

Piper född Ruuth, den nyssnämnde grefve Erik

Pipers fru; hon är iklädd svart klädning med

en röd längschal samt en svart plymprydd

barett å hufvudet. — Hennes föräldrar, fri-

herre Gustaf Adolf Ruuth (t 1803) och hans

fru Elisabeth Charlotta Wahrendorff (f 1830)

Friherre Gustaf Adolf Ruuth.

Pastell af J. Ldislunil 1793.

Grefve Erik Fiper (* 7772, f 1833).

Oljemålning af Angelica Kauffmann 1800.

äro återgifna ä ett par pasteller af Jonas Fors-

lund, daterade i793- — Grefve Erik Piper

(f 1849), som restaurerade Söfdeborg, och hans

fru Amalia von Ovanten äro porträtterade den

förre af Gärtner den senare år 1843 af E.

Mascré, och af änkegrefvinnan Ebba Piper, född
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Utsikten Jrun hall^oiii^eii pa tornet.

von Haffncr finnes i det ofvannämnda arbets-

rummet ett vackert porträtt signeradt: »Schiötz

1 86 1».

Af kungaporträtt finnas här ett af Karl XIV
Johan, i serafimerdräkt, och ett af kronprinsessan

Josephine, signeradt »Westin», båda skänkta år

1829 till grefvinnan Piper född Ruuth. I »sten-

salen» sitter slutligen ett väldigt ryttarporträtt

af Karl XII som helt ung i Ehrenstrahls stil,

omgifvet af en praktfullt utskuren och förgylld

ram med troféknippen och löfverk.

Samtliga inom Söfdeborgs murar förvarade

konstverk, samlingar och dyrbarare möbler skola

enligt förordnande för framtiden som fideikom-

miss innehafvas af ägarne till gården, så länge

denna går i arf.

Utrym m.et på holmen mellan slottsmurarna

och vattengrafven är å östra, norra och västra

sidorna helt ringa, på södra sidan befinner sig

däremot en större parterr med gräsmattor, blom-

sterrabatter och buxbomshäckar. Ursprungligen

skall den lilla sjön hafva gått ned söder och

väster om borgholmen, men vid midten af i 800-

talet utgjorde denna del endast en sumptrakt,

som emellertid i samband med byggnadens i-

ståndsättning på 1 840-talet omdanades till en

s. k. engelsk park med en mängd små holmar

och kanaler. I norr stöter sjön ända upp mot
borgholmen. — Med undantag af den förut

omtalade stallbyggnaden, södra längan af den

gamla ladugården, äro numera alla ekonomi-

byggnader flyttade långt bort från slottet som
ligger i en på en gång idyllisk och förnäm

afskildhet på sin vattenomflutna holme i den

lummiga parken. Rundt omkring åt alla håll

sträcka sig härliga bokskogar, i hvilka rådjuren

trifvas.

Söfdeborgs gods omfattar inom Söfde socken

3,070 hektar med ett taxeringsvärde af i rundt

tal 1,000,000 kronor; till godset höra dessutom

gårdar i grannsocknarna inom Torna, Ljunits

och Herrestads härader, så att sammanlagda
arealen uppgår till 5,000 hektar med ett taxe-

ringsvärde af 1,550,000 kronor.
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KRISTINEHOF
ANDRARUMS SOCKEN, ALBO HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

ristinchof bär sitt namn efter grefvinnan
Kristina Pii)cr (f 1752), som på 1730-talet
liit uppRn-a det ännu kvarstående stora

och j)räkti<^a slottet. Grefvinnan Kristina var
född 1673 såsom dotter till Olof I lansson Törne,
sedermera borg-

mästare i Stock-

holm och adlad

med namnetTörn-
flycht, en af sin

tids rikaste och
driftigaste köp-

män. Ar 1 690, vid

I 7 års ålder ini^ick

hon äktenskap med
dåvarande stats-

sekreteraren och

kanslirådet Karl

Piper, Karl XII.s

bekante gunstling-

och höostbetrodde

man. Grefve Piper

blef som bekant

fången vid Pulta-

va, 1 709, och afled

i fångenskapen år

sitt fädernesland.

Kam marherren
Grefve Erik Alfred Piper.

1 7 1 6 utan att hafva återsett

— Grefvinnan Kristina hade
ärft sin faders affärsduglighet och driftighet i

])raktiska viirf och redan under mannens lifstid,

då han st;indi(>t vistades ute i kriget vid sin

konungs sida, hade hon varit den som skött de
stora rikedomar och jordagods som Karl Piper
efterhand blifvit ägare till. Ännu mera blef

detta fallet sedan hon blifvit änka; sannolikt
kort efter mannens död lät hon omdana den

gamla, under Karl

XI:s danska kri^r

förstörda
1
500-

talsborgen på Kra-

geholm till det ståt-

liga slott det nu är.

Afen grefvinnan

Kristina nöjde sig

icke med att för-

valta de gods hon

ärft efter sin man,

utan hon dref äf-

ven stora affärer

och gjorde nya
omfattande gods-

förvärf.

Ar 1725 blef hon

ägarinna till An-
drarums alunbruk

i Andrarums soc-

ken i östra Skåne, som skulle blifva en källa till

stora rikedomar för henne och hennes efterkom-

mande, i hvilkas ägo det tack vare hennes fidei-

kommisstiftelse ännu befinner sig. Andrarums
alunbruk hade anlagts redan år 1637 Joakim

Grefvinnan Anna Piper

född Wachtmeister af Björkö.
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Andrarums aliinbruk enligt Burman-Fischer,

Beck ("] 1682) en af Skånes rikiiste män och stör-

sta jorddrottar under 1600-talet. Olyckliga om-
ständigheter, för hvilka vi icke här anse nödigt

att redogöra, gjorde att alunbruket, som blef

färdigt först år 1658, efterhand slukade hela

herr Joakims stora förmögenhet. Långvariga

tvister uppstodo mellan arfvingarna och kredi-

torerna. Redan i början af i 700-talet hade gref-

vinnan Kristina Piper förvärfvat andelar i alun-

bruket vid Andrarum, år 1 7
1
5 lät hon på sig

öfverflytta bankens fordran och under den föl-

jande tiden tillöste hon sig den ena obligationen

efter den andra, så att hon slutligen var den

faktiska ägarinnan till nära nog hela bruket.

Först 1725 kom den slutliga öfverenskommel-

sen om brukets öfverlåtande till grefvinnan Kri-

stina till stånd; elfva år senare blef hon ägarinna

äfven till Östra Torup i grannsocknen Eljaröd,

som än i dag är förenadt med Kristinehof.

Med öppen blick för hvad som var att göra

af Andrarums alunbruk satte grefvinnan Kri-

stina omedelbart det hela i godt skick så att

tillverkningen af alun snart uppgick till 5,000

tunnor om året. — Det boningshus, som den

gamle Joakim Beck på 1640-talet låtit uppföra,

låg i omedelbar närhet af alunbruket, hvilket

också synes på afbildningen i det Burman-
Fischerska gravyrverket, där Andrarum är med-
taget oaktadt det icke var någon befästad gård.

Denna byggnad var uppförd af korsvirke, men

Kristinehofs slott, hufrudfasaden.
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Kristinchofs slott från söder.

hade under de långa krisaren förfallit, hvarför

grefvinnan Kristina lät uppföra det nuvarande

slottet. — Enligt Ljunggren: Skånska herrgårdar,

hvarur ofvanstående redogörelse i hufvudsak är

hämtad, skedde detta år 1737.

Kristinchofs slott är beläget ett par kilometer

väster om alunbruket pä en höjd, omgifven af

vidsträckta, närmast gården till parker omdana-

de skogar. ]{n af lummiga träd beskuggad

allé leder fram mot slottets mot söder vettande

hufvudfasad, framför hvilkcn ligga planteringar

och en af tvenne låga flyglar flankerad gård.

Hvem som varit byggnadens arkitekt är icke

kändt, men den ansluter sig nära intill de karo-

linska byggnadstraditionerna, som lefde kvar ett

godt stycke in på i 700-talet. Slottet tillhör så-

som arkitekturverk samma grupp som de stora

Tcssinska slotten i Mälarlandskapen och h()r

därför mera tillsammans med den uppsvenska

byggnadskonsten än med den skånska, hvilket

ju har sin naturliga förklaring uti grefvinnan

Kristinas härkomst. Detsamma är äfven förhål-

landet med det af henne omdanade Krageholm.

Kristinehof har en för de Tessinska slotten

karakteristisk grundjjlan, en väldig rektangulär

hufvudbyggnad med tvenne därifrån framsprin-

gande flyglar, som omfatta en mot söder öppen

gårdsplan. Den genom sina stora mått im-

ponerande byggnaden är uppförd i tre vånin-

gar, af hvilka den nedre genom en horisontal

list är markerad som sockel åt de båda öfre

hufvudvåningarna. Flyglarnas främre hörn äro

l)etecknade med breda, murade pilastrar med
kapitälartade lister, hvilka uppbära den rikt pro-

filerade takli.st som i)å karolinskt sätt löper rundt

bvggnaden. De släta fasaderna sakna för öfrigt

Utsikt frän slottet mot söder.
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Kristinehofs slott från nordväst.

all dekoration; ofvanför den enkla hufvudpor-

talen är anbragt en balkong och i takfoten höja

sig både å den södra och den norra fasaden

en lågspetsig gafvelfronton. De i två fall brutna

taken täckas af svartglaseradt tegel.

Utsikt från slottet mot norr.

Äfven rumsfördelningen i slottets inre erinrar

i mycket om det karolinska tidehvarfvet. En
stenlagd förstuga sträcker sig från den södra

porten till den norra. I hufvudbyggnadens östra

del befinner sig en monumentalt anordnad hufvud-

trappa, hvartill flera motstycken kunna uppvisas

i de uppsvenska slotten från i6oo-talets senare

del; trappan svänger kring ett öppet, balustrad-

omgifvet midtrum och täckes af krysshvalf.

Midtpartiet i båda hufvudväningarna intages,

likaledes i öfverensstämmelse med bruket under

i6oo-talet, af stora salar, af hvilka den i öfv^er-

sta våningen har fönster både åt norr och söder.

Det för de Tessinska slotten utmärkande fram-

springande midtpartiet saknas dock här. De åt

sidorna belägna öfriga rummen ligga i hufvud-

sak fullt symmetriskt.

Den nuvarande innehafvaren af det stora

Piperska fideikommisset, hvartill Kristinehof hör,

grefve Erik Alfred Piper och hans grefvinna

Anna Wachtnieister af Björkö bo vanligen på

Högesta, och Kristinehofs väldiga slott står där-

för större delen af året obebodt och af de många
rummen äro de flesta, särskildt i öfversta vå-

ningen för närvarande omöblerade. — Slottet

har genomgått flera reparationer under 1 800-

talet och resterna af den ursprungliga fasta rums-

inredningen äro icke många. De breda enkel-

dörrarna äro flerstädes bibehållna, ehuru såväl

dörrar som foder ommålats. Af de ursprung-

liga eldstäderna kvarstå ännu i några af rummen
de från golf till tak räckande öppna spisarna,

med eldstadsöppningen omgifven af profileradt
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Sli.ua trappan.

ramverk och det '(åxq, fältet med pilastrar om-

gifvande ett ha^fäk. l^n ståtlig sådan spis finnes

i den stora (l)iljard)salcn i öfversta våningen;

öfver eldstads()ppningen sitter där en kartusch

med monogrammet C. F. P., antagligen utmär-

kande grcfvinnan Kristinas son Carl Fredrik

Pil)er, som efter moderns död, i 752, ärfde Kri-

stinehof och de r)friga skånska fideikommiss-

egendomarna. Taket i denna slottets ståtligaste

sal är ett si)egelhvalf med stor kälning med

sköldar och ornament fraii i7;iO-talct. Midt

emot den nämnda spisen slår ett väggfast skåj)

af trä som erhållit samma form och dekoration

som spisen, en under 1 700-talet ej sällan före-

kommand(? anordning. - - Ett mindre rum, grän-

sande intill den stora biljardsalen har i behåll

tapeter med ett rikt blommigt mönster erinrande

om de und(,>r i 700-talets förra del brukliga stoff-

tapeterna, men för öfrigt hafva de flesta rummen

omtapetserats under 1800-talet. I öfversta vå-

ningen ligga ett antal gästrum.

Våningen en trapi)a upp är slottets hufvud-

våning innehållande de rum som bebos af ägaren

vid bescik i)å
gården. Från trapphusetJ<ommer

man här in i ett entrérum och därifrån i den

mot norr i midtparti(>t belägna salongen, med

en präktig utsikt r)f\cr parken norr om slottet.

Sc^frum m. m. ligga i byggnadens västra del och

åt ()ster kommer" man från salongen genom ett

förmak in i tlen långsträckta matsalen belägen

utefter östra fasaden. Här och i den nyss-

nämnda salongen hänger större delen af den till

cirka 40 nummer uppgående porträttsamlingen,

till hvilken vi längre fram skola återkomma. —
De framspringande flyglarna innehålla äfven i

denna våning sof- och gästrum.

Grefvinnan Kristina Piper var en praktälskan-

de dam och man torde kunna antaga att hon

här på Kristinehof liksom på Krageholm, såsom
Pinné berättar, hade ett praktfullt möblemang.

Däraf finnes dock numera ytterst fåtaliga rester

i behåll. De af Pjunggren i hans Skånska herr-

gårdar omtalade praktfulla gobelinerna, som väl

härstammade från grefvinnan Kristinas tid, finnas

icke längre på slottet. Det enda i möbelväg

som har glömt sig kvar här från denna tid äro

ett par gueridoner af skulpteradt trä i form af

tvenne draperade kvinnofigurer som på sina

hufvuden bära de små åttkantiga skifvor, hvarå

en gång ett par kandelabrar haft sin plats. I

Spis i biljarden; ett par gueridoner-
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ett rum i öfversta våningen står en säng från

1700-talets förra del, traditionellt kallad »Karl

Pipers säng»; den är försedd med tak och gar-

diner af hvitt blom-

migt siden med ka-

rakteristiska appli-

kationer af grönt

siden. — Från tiden

före 1750 härstam-

ma också några

stycken ståtliga fa-

jansfat i blått och

hvitt med Piperska

vapnet, tillverkade

vid Rörstrand för

grefvinnan Kristi-

nas räkning.

Från rokokotide-

hvarfvet, då Karl

Pipers son presi-

denten grefve Karl

Fredrik Piper inne-

hade Kristinehof,

härstammade den

förgyllda möbelsom
enligt Ljunggren

prydde den stora salongen en trappa upp. Här-

till hörde också den ovanliga, i förgylldt och

skulpteradt trä i praktfullaste rokokostil utförda

ljuskrona som
ännu hänger

i detta rum,

hvilket för öf-

rigt är möblc-

radt med en

gustaviansk

möbel i hvitt

och guld. —
En elegant

pjäs är ett med
signaturen P.

GARNIER
försedt litet

byråliknande

väggskåp med
marmorskif-

va, som står

i ett af de af

grefve Piper

bebodda rum-

men. — Den
öfriga möbleringen på slottet härstammar från

1 800-talet, till en del, såsom i matsalen, från

dess senare hälft.

Bland porträtten finnas flera som återgifva

Rokokoskåp och fajansfat med Piperska vapnet-

Matsalen en trappa upp med släktporträtt.

gårdens ägare under olika tider och vi skola

därför, innan vi omnämna dem, i korthet redo-

göra för ägarlängden. — »Andrsetharum», sock-

nen, omtalas, enligt

^JH^^^jg^^ ^^y^^^- Skandina-

vien under unions-

tiden, redan år 1 350
och en här belägen

gård »Syöthorp»

eller Sjöstrup inne-

hades i slutet af

1 300-talet af en tysk

adelsman vid namn
Snakenborg; går-

den var då-befästad

och den tyske rid-

daren skall år 1387
hafva legat i strid

med bönderna i

Järrestads härad och

tillfogat dem ett

svårt nederlag". För

öfrigt känner man
endast några data

ur gårdens medel-

tida historia. An-
drarum, som gärden kallades före grefvinnan

Kristinas tid, skall hafva bildats af det nämnda
Sjöstrup (Sjötorp) och en närbelägen gård Kol-

strup (Kols-

torp eller

Kullstorp) och

tillhörde un-

der 1400-talet

medlemmar af

den vidt ut-

grenade ätten

Thott. Före år

I 5 7 1 tyckes

Sjötorp hafva

tillhört danska

kronan i det

att konung
Fredrik II det-

ta år pantsat-

te gården till

landsdomaren

HerlufSkauff-

ve, hvilken tre

är senare till-

bytte sig går-

- Brunius be-

att när "fref-

den mot en gård på Själland. —
rättar i sin »Skånes konsthistoria»

vinnan Kristina på 1730-talet anlade Kristine-

hofs slott, lät hon urtappa en där i närheten
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Grcfre Karl Piper, f 1716. Kristina Törnflycht, f 1752.

belägen liten sjö, kallad

Gammelgårdsjö,samt igen-

fylla några oländiga plat-

ser, som Brunius antager

hafva varit lämningar efter

m ede 1 1 i d sg å rd ens g ra f \'a r

och vallar.

Andrarums egentliga

historia begynner dock

först när gården är 1630

kom i den rike Joakim
Becks (f 1682) ägo. Han
upptäckte de osedvanligt

rika tillgångarna på alun-

skiffer och erhöll år 1637
privilegium på anläggan-

det af det alunbruk som
skulle bli fva hans och hans

släkts ruin. Vörst 1658
fick han bruket i ordning

och i den beskrifning, som
riksrådet Krister Bonde Grcfve Karl Fredrik Piper, f 1770.

detta år efter freden i

Roskilde uppsatte angående de med Sverige

återförenade södra landskapen, omtalas y\ndra-

rums alunbruk i de mest superlativa ordalag:

»Detta bruk kan Ii. K. M. jag Icke annorledes

beskrifva, än att där ligger en oändlig flock af _ .

alunmalm, så att om den rätt brukades, kunde ten grefve liar/ Fredrik Piper (j 1770), hans

den väl räcka till att fournera hela världen med äldsta son öfverkammarherren grefve Karl i^n-

alun», heter det bland annat. — Joakim Beck staf Piper (f 1803), dennes äldste son, excellen-

råkado emellertid i ekonomiska svårigheter och sen grefve Karl Klas Piper (f 1850) och den-

afled år 1682 så godt som
utarmad, hvarefter Andra-

rum ärfdes af hans hustru

och fem öfverlefvande

l)arn, två döttrar och tre

söner. Efter åtskilliga tran-

saktioner blefvo sonen

Lave Beck (f i 7 1 o) och

hans syster Barbara, gift

med majoren i\nt. J. Mor-

man slutligen ägare till

bruket. Det var af deras

arfvingar, herr Laves söner

foakim och Corfitz Beck

m. fl. som grefvinnan Pi-

ller på sätt som ofvan an-

tyddes slutligen förvärf-

vade hela Andrarum.

Är 1747 gjorde gref-

vinnan Kristina Kristine-

hof med Andrarums alun-

bruk samt gårdarna Östra

Torup, Högesta och Bal-

dringe till fideikommiss för sin ende son och

hans efterkommande och Kristinehof har på

grund häraf sedan den tiden efter grefvinnans

död år 1752, haft samma ägare som Högesta

(jfr. sid. 354 i detta verk), nämligen: presiden

3 / /
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nes äldste son kammar-
herren grefve Karl Erik

Piper (t 1874). — Hans
ende son grefve Karl Pi-

per afled före fadern år

1869 och fideikommisset

öfvergick därför till yngre

brodern grefve Fritz Pi-

per (f 1897) som förut

ägde Krageholm; vid hans

död gick fideikommisset

till brorsonen grefve Thovi

Piper (f 1 900), under det

att Krageholm på grund

af testamente ärfdes af

grefve Fritz' systerson,

grefve Nils Brahe. —
Grefve Thom Piper var

den siste af Piperska ät-

tens äldre gren och fidei-

kommisset öfvergick där-

för till hans frände, ägaren Grefve Kat I Gustaf Piper, f 1803.

kungliga rådet grefve Karl

Piper (j I 7 1 6) och hans

kraftfulla gemål, grefvin-

nan Kristina, född Törn-

flycht (f 1752). Följa så

porträtt af alla de ofvan-

nämnda ägarna och deras

fruar, nämligen grefve

Karl Fredrik Piper
(f

I 770) och hans fru Ulrika

Kristina Mörner (f 1778),

grefve Karl Gustaf Piper

(t 1803) och hans gref-

vinna Hedvig Katarina

Ekeblad (f 1 8 1 2) samt

deras son grefve Karl

Klas Piper (| 1850) med
gemål, Ebba Ruuth (f

1842). — Af de ofvan-

nämnda grefvinnornas

släktingar träffas här por-

trätt af riksrådet grefve

Grefpe Karl Klas Piper, f 1850.

Oljemålning af C. V. Nordgren.

till Söfdeborg, grefve Alfred Piper (-j- 19 10),

hvars son grefve Erik Alfred Piper är den nu-

varande innehafvaren; han är sedan 1882 gift

med Anna Wachtmeister af Björkö.

Porträttsamlingen, af hvilken den större delen,

ett 20-tal, hänger i matsalen, återger helt natur-

ligt endast ägare af den Piperska ätten och
deras fränder. — Midt på den inre långväggen
hänga tvenne porträtt, knästycken, framställande

Grefve Karl Erik Piper, f 1874.

Oljemålning af Bcrtha Valerius.

Claes Ekeblad till Stola (f i 7 7 1
) och hans fru

Eva De la Gardie (f i 786), excellensen grefve

Erik Ruuth (j" 1820) iklädd stora serafimerdräk-

ten, signeradt »Forslund 1793» och hans gref-

vinna Ehsabeth Wahrendorff (f 1831). Af kom-

merserådet Joakim Daniel Wahrendorff, hans fru

och dotter finnas på Kristinehof några vackra

miniatyrporträtt signerade af D. Bossi 1 798.

Porträtten af fideikommissets innehafvare under
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Grefve Fritz Piper, f 1897.

Oljemålning af (i. I', lioili 1856.

senare delen af 1 800-talct sitta i den förut-

nämnda salongen, nämligen två portriltt, knä-

stycken, af grefve Karl l^rik Pi[)cr (f 1874),

mäladt af Berta \'alerius, och hans gemål l^lisa-

beth Augusta Baker samt deras år 1869 aflidne

son grefve Karl Piper. Af grefve Fritz Pi])er (f

1897) och hans grefvinna Aurore Brahe finnas

dels två porträtt i matsalen målade resp. af G.

U. Troili och O. Södermark år 1843 — det sist-

nämnda ett utmärkt vackert och tidskarakteris-

tiskt porträtt — dels tvenne porträtt från deras

äldre dagar i salongen. Här hänga slutligen

också porträtt af grefve Thom Piper (f 1900)

och af den nuvarande ägarens föräldrar grefve

Alfred Piper (f 19 10) och hans grefvinna Ebba
von Haffner.

Kristinehofs slott är som nämndes beläget på
en liten höjd; från söder sluttar vägen i lång-

sträckt stigning upp mot gärden framför hufvud-

fasaden men åt de öfriga sidorna ligga höga

terrassmurar. En trappa leder från norra sidan

ned till den omgifvande lägre terrängen och i

terrassmurarnas nedre del kunna på tre ställen

iakttagas mynningarna till murade gångar, hvilka

sannolikt utgjort afloppsledningar. Utsikten från

slottsfönstren begränsas af de omgifvande park-

trädens lummiga löfvcrk; endast rakt söderut

genom allén skymtar man fälten och mot norr

är en uthuggning i rät linje från den nyssnämnda

terrasstrappan. At denna sida ligger den huf-

vudsakliga delen af den vidsträckta parken, som

Grefvinnan Aurore Piper född Brahe.

Oljemålning af O. Södermark 1843.

omfattar icke mindre än 350 tunnland, bevuxna

med den präktigaste skog af bok och ek, där

rådjuren hafva sina skyddade tillhåll. De fri-

stående låga flyglarna söder om slottet, hvilkas

fasader äro öfvervuxna af vildvin, innehålla nu-

mera stall och vagnshus. Bakom den östra ligga

trädgårdar med drifhus; gårdens öfriga ekono-

mibyggnader ligga i västlig riktning från slottet.

Alunbruket ligger ett par kilometer öster om
slottet. Förekomsten af alunskiffer är utbredd

öfver ett ganska vidsträckt område, där djupa

hålor och brant uppstigande skifferväggar ut-

visa hvar man fordom brutit råmaterialet. De
svartglänsande bergväggarna med sina horison-

tala aflagringar och här och där förekommande

stora sferiska orstensbollar göra ett egendomligt

intryck. Af de talrika byggnader som fordom

funnos vid alunbruket, då detta drefs i stor

skala, finnas numera endast ett fätal i behåll.

Sedan andra metoder för framställning af alun

uppfunnits har brytningen af skiffern för detta

ändamål efterhand inskränkts vid Kristinehof;

bruket drifves nu i mycket liten skala, så att

tillverkningen år 1909 bestod endast af 4,800

kg. rödfärg och 500 kg. alun.

Kristinehofs jämte Östra Torups och Andra-

rums alunbruks fideikommissegendomar med

underlydande äro belägna i Kristianstads och

Malmöhus län, inom Albo, Gärds och
_

Färs

härader och följande socknar Andrarum, Eljaröd,

Fågeltofta, St. Olof, Mellby, Hvitaby, Raflunda,
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Grefve Fritz Piper, f 1897.

Oljemålning af Oscar Bjtirck.

Brösarp, Magiehem, Hörröd, och Frenninge.

Arealen utgör omkring 20,000 tunnland, hvaraf

omkring 7,400 tunnland åker och äng, resten

skog och betesmarker; den skogbärande marken

utgör omkring 9,000 tunnland. Ägorna sträcka

sig ända ned till den cirka 20 kilometer från

Grefve Thom Piper, f 1900.

Oljemålning af Oscar Björck.

Kristinehofs slott belägna Östersjökusten, hvaraf

en betydande sträcka tillhör fideikommisset. Kri-

stinehofs hufvudgård brukas af ägaren, resten

är bortarrenderadt i 1 60 större och mindre ar-

rendegårdar. Sammanlagda taxeringsvärdet upp-

går till cirka 2,400,000 kronor.
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HAMMARLUNDA SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af CiUSTAF UPMARK

När fru Anna P)rahe (f 1635), <inka efter riks-

rådet Sten Maltesson Sehested, j)å 1620-

talet liit up[)fr)ra dv. äldsta huf\udI)\ i^''orna-

derna pä sin j^ärd I .(ibcrckl, har hon tNtUigen

haft i tankarna sin

fädernes^ård, det

stolta Widtsköfle.

Terrängförhällan-

dena {)å de hä-

da gårdarna voro

hvarandra tämli-

gen lika och fru

Annas mening var

måhilnda att I .ö-

heröd efterhand

skulle fullbordas

till att hlifva en

borg lika stark och

präktig som den

som hennes far-

fader, herr Jens

Brahe (j i 560) ha-

de låtit anlägga

och som hennes far

herr Henrik hade fullbordat. Så blcf emeller-

tid icke förhållandet; af borgen på Löberöd upp-

fördes aldrig mera än en länga i väster och

en liten flygel utefter borgholmcns norra sida.

Liksom på Widtsköfle omgafs borgholmen af

Kammarherren

Friherre Henric Ramel.

vatten fyllda grafvar, en bro ledde öfver den

östra grafven till en större holme, på hvilken

ladugårdsbyggnaderna lågo, och från denna förde

en bro med vindbr}'gga söderut öfver till det

omgifvande fasta

landet.

J^^^^^^^^^^

Det var en an-

^HV^^i^^H^ som tyd-

^^^K . ^R^l^ ligen var beräknad

l^^mj* i ^^^1^ P'^ '^^^ kunna för-

jj^^H^ '

^^^Hfi svaras. Löberöd

är också afbildadt

i det Burman-

Fischerska gravyr-

verket, hvartill

planscherna teck-

nades år 1680

med särskild tanke

på att återgifva de

irårdar i vSkåne,

»som i fordna ti-

der hafva til större

delen varit befä-

stade med Vallar,

Vattugraf\-ar och \'ind-Bryggor». — Bilden där

visar en hufvudbyggnad uppförd endast i en enda

länga utefter den mindre holmens västra sida

samt med ett par små framspringande partier mot

öster, men af en gårdskarta från år 1779 lik-

Frihcrrinnan l.ouise Ramel

född Thyselius.
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Löberöd 1680- Enligt Burman-Fischer.

som af Gillbergs beskrifning år 1765 framgår

att »mangården» då äfven hade en flygel af

korsvirke utmed holmens norra sida, samman-
byggd med det äldsta »corps de logis». Bron
från borgholmen öfver till ladugårdsholmen låg

midt framför »mangården», och ladugården, som
var öppen mot väster, omgafs af trenne längor,

på norra sidan »oxstallet», på den östra »sädes-

ladan» och i söder »häststallet»; midt på ladu-

gården befann sig gödselstaden. Norr om hela

anläggningen låg och ligger än i dag en liten

sjö, hvars vatten gick ända fram till oxstallets

murar och på östra sidan endast lämnade en

smal remsa af holmen utanför sädesladans ytter-

mur.

På 1790-talet, när Löberöd tillhörde den i

Skånes godshistoria berömde friherre Hans Ra-

mel, undergingo gårdens byggnader en genom-
gripande omdaning. Vid reparationen af hufvud-

byggnaden på Löberöd fick tydligen det Hans
Ramel tillhöriga Maltesholm tjäna som förebild.

— Slottet på Maltesholm, som omkring 1780
blifvit repareradt på Hans Ramels föranstaltan-

de, var uppfördt under 1630-talet och sålunda

i det närmaste samtidigt med den gamla »man-
byggnaden» på Löberöd. Grundplanerna på
de båda slotten visa också flera öfverensstäm-

melser med hvarandra; den utefter hufvudfasa-

den i bägge våningarna samt i källarvåningen

löpande korridoren återfinnes bl. a. på bägge
ställena. Löberöd saknade ursprungligen torn;

ett dylikt beläget på samma ställe, på midten

af slottets östra fasad, där ett af de små på
Burmans bild afbildade utsprången låg, uppför-

Löberöds slott frän öster.
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Slottet från sydost.

des nu efter modell af tornet på Maltesholin,

liksom detta åttkanti<;t och innehållande hufvud-

trappan. De ovala tornfönstren och tornaltanen

med sin järnbalustrad återfinnas äfven [)å Mal-

tesholm.

Slottets fasader äro putsade, hörnen med i

puts markerad rusticering; taket på hufvudbygg-

naden är brutet i två fall och de båda fram-

springande flyglarna krönas af lågspetsiga gaflar

med rundfönster i tympanonfälten. — På midten

af västfasaden, som tidigare löpte i rät linje,

uppfördes ett trcsidigt, framspringande midt-

parti, krönt af en kupol med lanternin, uppsatt

1827. Ofvanför midtfönstret i våningen en

trappa upp äro anbragta några sandstensorna-

ment härstammande från det De la Gardie-

ska palatset »Makalös» i Stockholm. Denna
märklicra bv2;<7nad, som låg invid Norrström
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Dörröfverstycke.

vid nuvarande Karl XII:s torg, användes slut-

ligen till Dramatisk teater och nedbrann 1826.

Den var prydd med massor af sandstensorna-

ment, som vid husets rifning spredos åt olika

håll; en del hafva hamnat i Nordiska Museet,

andra blefvo uppsatta på byggnader i olika delar

af Stockholm, där de delvis ännu sitta kvar. —
De delar af »Makalös» dekoration, som finnas

på Löberöds västfasad, utgöras af De la Gar-

dieska vapnet, omgifvet af vackra akantusblad-

ornament, en del af en fris med tvenne sjö-

vidunder, som skjuta med pilbåge, samt tvenne

lejonmaskaroner.

Ofvanför hufvudportalen i trapptornet på östra

fasaden sitta ätterna De la Gardies och Sparres

vapen, af gjutjärn, samt årtalet 1800, syftande

pä dåvarande ägaren grefve Jacob De la Gardie

(f 1842) och hans maka Kristina Sparre, hvilka

fortsatte och fullbordade den af Hans Ramel

(t 1 799) påbörjade ombyggnaden af Löberöds

slott.

Vi hafva redan nämnt några af de i gårdens

historia mest ingripande ägarne och skola, innan

vi fortsätta, komplettera ägarlängden. — Gårdens
äldsta historia är oviss. Ljunggren uppger att

den ursprungligen lydt under den några kilo-

meter västerut belägna gården Tängeisås eller

Kristinetorp, som omtalas i början af 1400-talet.

När Löberödsgården först blifvit bebyggd känner

man icke och under midten af i 500-talet nämnas
flera olika personer såsom dess ägare, Kristoffer

Huitfeld
(I" 1559), Eske Biide (f 1552), och Lave

Brahe
(f 1567). Dessa uppgifter äro hvarandra

motsägande. — Den förste med säkerhet kände
ägaren till Löberöd är emellertid Eske Biides

måg och Lave Brahes broder Jens Brahe (f i 560)
ägare och byggherre till Widtsköfle och farfar

till den ofvan omtalade fru Anna. — Löberöd
ärfdes af herr Jens äldste son Ove Bralie (f i 587),

men öfvergick till dennes yngre broder Henrik
Brahe (f 1587) fader till Anna Brahe som år

1592 blef gift med sedermera fältmarskalken

Sten Maltesson Sehested ("j" 161 i). Fru Anna,

som var en driftig och dugande kvinna och ut-

förde byggnadsarbeten bl. a. äfven på Hviderup
och vid Gårdstånga kyrka, där hennes herre

blef begrafven, satt kvar på Löberöd till sin

död, år 1635. — Hon var barnlös och hade

testamenterat Hviderup och Löberöd till sin

systerson Henrik Ramel till Bäckaskog (f 1653),

hvars andra hustru Margareta Skeel lefde till

1656. Deras son, landtdomaren i Skåne Hans
Ramel (f 171 1) ärfde Hviderup och Löberöd
efter föräldrarna, samt efterhand efter andra

släktingar egendomarna Sireköpinge, Dufeke, Mal-

tesholm, Wästerstad, Borreby och Klågerup, så

att han på sin tid ansågs som Skånes rikaste

man. Han ärfdes af sin son den originelle

Malte Ramel (f 1752) och denne af sin son den

förut omtalade friherre Hans Ramel d. y. (f i 799),

hvilken jämte farfaderns många gods äfven ägde

Ovedskloster, hvars slott han lät uppföra.

Aret efter Hans Ramels död såldes Löberöd
till hans dotterdotter Kristina Sparre (f 181 i)

och dennas man, sedermera excellensen grefve

Jakob Glista/De la Gardie (f 1842), som genom
sin verksamhet vid Löberöd gjort gården till

ett af Sveriges åtmin-

stone till namnet mest

bekanta herresäten. Ef-

ter hans död ärfdes och

löstes större delen af

Löberöds gods af bror-

sonen grefve AxelJakob
De la Gardie (f 1879);

år 1863 inköptes går-

den af friherre Otto

Ramel på Ovedskloster

(f 1900), som senare

sålde densamma till sin

yngre broder, den nu-

varande ägaren friherre

Henric Alexander Ra-

mel, hvilken sedan år

1 880 är gift med Louise

Thyselius.

Slottets grundplan är

mycket regelbunden.

Genom hufvudportalen

träda vi in i trapptornet

och gå uppför trappan

till första våningen, slot-

tets hufvudvåning. Of-

vanför dörren i trappan
Kakelugn med empire-

ornament.
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Stora salonj/cn.

äro uppsatta tvcnne af palmblad om^ifna va[)en-

sköldar under g^emensain krona med Ramelska

och Levvenhauptska vapnen, aniijifvande den förut

omtalade friherre Hans Ramel och hans gemål,

Amalia Beata Lewenhaupt. — Från den låni^a

korridoren, som l()per utefter fasaden, kommer
man in i den stora saloni^en, l)elägen inom det

mot väster framskjutande midtpartiet; i fonden

leder en dörr ut till en liten altan med trappor

ned till parken. — I bygg-nadens norra del ligga

ytterligare en salong samt längre bort sofrum;

söder om stora salongen befinner sig matsalen

med fönster åt både öster och väster och i syd-

västra hcknet ett stort h vardagsrum. 1 den mot

öster framskjutande sinlra flygeln ligger den nu-

varande ägarens arbetsrum.

Samtliga rummen i denna våning äro mycket

höga, med tjocka murar; kring golfven löpa en-

ligt 1 700-talsbruk friser af kalkstenshällar och

flerstädes finnas i behåll kakelugnar af fajans

från 1790-talet. För öfrigt är den fasta inred-

ningen liksom en stor del af möbleringen af

vni4re datum, från senare delen af 1800-talet.

I stora salongen finnas bl. a. några förgyllda

gustavianska stolar, en byrå från samma tid och

ett stort ovalt empirebord af mahogny likt det

som står i salongen på Maltesholm; från taket

nedhänger en ståtlig ljuskrona i empirestil. —
I matsalen märkes bland det i öfrigt moderna

möblemanget ett golfur med verk af s. k. Stjern-

sundstyp från 1 700-talets förra del signeradt

»Lav. Simson. Göf/ieborg».

1 flera af de här nämnda rummen hänga

porträtt, bland hvilka må nämnas: i matsalen

ett porträtt af Karl XII af David von Kraffts

typ samt ett af den olycklige generalen Charles

Fmile Lewenhaupt, replik af ett porträtt å Oveds-

kloster; här finnes äfven ett vackert porträtt af

en okänd ung herre från slutet af 1 700-talet.

I hvardagsrummet hänger ett stort porträtt i

knästycke framställande Fredrik I signeradt af

Lorens Pasch d. ä., en bröstbild af Adolf Fre-

drik samt ett porträtt i hel figur måladt af

Anders Trulsson år 1902 och framställande den

nuvarande slottsfrun på Löberöd, friherrinnan

Louise Ramel. — Sludigen må erinras om
några porträttmedaljonger af gips, hvaribland

en framställande den store byggherren friherre

Hans Ramel (f 1799) signerad ^ySergellf. i'j82.-»

En liten karakteristisk tidsbild utgör en målning

af Nils Johan Olsson Blomincr år 1845, alltså

från konstnärens akademitid, framställande sysko-

nen Otto, Ebba, Amelie och Elisabeth Ramel

på Övedskloster.

Skfinc. X 1 n
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Ebba Toll född Ramel, Amelie Gyllenstierna född Ramel, Otto

Axel Påvel Ramel, Elisabeth Barnekow född Ramel.

N. J. Blommér 1845.

Öfre våningen har i det hela samma rums-

fördelning som den nedre. Ofvan salongen i

midtpartiet ligger här det stora biblioteksrummet,

som sträcker sig upp äfven i vindsvåningen där

ett galleri löper. De öfriga rummen användas

till sof- och gästrum; tidigare användes äfven

ett af de intill stora bibliotekssalen gränsande

rummen till bokrum.

Löberöds stolthet, det stora De la Gardieska

biblioteket, arkivet och handteckningssamlingen,

som förr voro inrymda i de nyssnämnda rum-

men, finnas numera icke kvar på stället. Dessa

samlingar voro bildade af excellensen grefve

Jakob Gustaf De la Gardie; boksamlingen, som
vid hans död uppgick till omkring 18,000 band,

minskades genom afsöndring af en tredjedel,

men ökades ånyo genom grefve Axel De la

Gardies försorg så att den slutligen, när Lö-

beröd såldes från De la Gardieska släkten, upp-

gick till omkring 14,000 band. Biblioteket

flyttades då till Hamiltonhouse vid Helsing-

borg och därifrån efter grefvinnan Malvina
De la Gardies, född von Plåten, död till Mal-
tesholm, där det nu, såsom fideikommiss inom De
la Gardieska ätten, befinner sig. År 1823 ut-

gaf Pehr Wieselgren en akademisk afhandling

»Delicise Bibliothec?e Dela Gardianje», där

3

samlingens förnämsta dyrbarheter finnas för-

tecknade.

Arkivet, som fordom förvarats på Sjöö i Upp-
land; är det för alla forskare i svensk historia

bekanta »De la Gardieska arkivet», skänkt till

universitetsbiblioteket i Lund af excellensen De
la Gardies arfvingar. Handlingar ur detta arkiv

publicerades redan 1831 af Pehr Wieselgren

under titeln: »De la Gardiska archivet eller

Handlingar ur Grefl. Dela Gardiska Bibliothe-

ket på Löberöd». I första delen finnes en kort-

fattad redogörelse för arkivets innehåll; af ver-

ket utkom sedermera tillsammans 20 delar, den

sista år 1843.

Den ofvannämnda handteckningssamlingen

finnes på Maltesholm och på samma ställe, nu

tillhörigt De la Gardieska ättens hufvudman,

grefve Jakob De la Gardie, förvaras såsom fi-

deikommiss äfven en stor mängd dyrbarheter,

porträtt m. fl. minnen af medlemmar af De la

Gardieska ätten som tidigare funnits på Löbe-

röd; en del föremål hafva på grund af testa-

mente öfverförts till Ovedskloster och äro lik-

som detta gods fideikommiss inom Ramelska
ätten. — Den nuvarande ägaren till Löberöd

har ånyo börjat fylla de rymliga bokhyllorna i

excellensen De la Gardies stora biblioteksrum.

Vi fortsätta uppför trappan i fasadtornet och

träda upp på tornaltanen, hvarifran en vidsträckt

utsikt erbjuder sig. ]\Ied Pehr Wieselgren, som
i inledningen till »De la Gardieska arkivet»

entusiastiskt skildrar Löberöd, kunna vi kon-

statera att stället »är beläget på gränsen mellan

den nordiska naturen, som från Småland och

Blekinge tränger in i hjärtat af Skåne, och den

Danska som herrskar på vSundets kust. A ena

sidan anblickar man höjder, skogar och sjöar å

den andra det rikaste slättland under Carl Johans

spira». — Löberöd ligger högt, omkring 134

meter öfver hafvet; träden i den vidsträckta

park om cirka 100 tunnlands areal, som hufvud-

sakligen i norr och väster omgifver slottet, hafva

numera vuxit upp så att de delvis skymma ut-

sikten öfver slätten nedåt Lund, som ligger på
cirka 1 8 kilometers afstånd i sydvästlig rikt-

ning. Vid horisonten kunde man förr skymta

tornspirorna i Köpenhamn.
De kanaler som fordom omgåfvo byggna-

derna på Löberöd äro numera igenfyllda. Ka-

nalen mellan de båda holmarna fylldes redan

vid reparationen omkring år 1 800. Samtidigt

blefvo äfven sumpmarkerna norr om slottsan-

läggningen uppgräfda så att de nu hafva ka-

raktär af en liten sjö. Kanalerna i söder och

väster igenfylldes under 1860-talet. — I parken
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som utmärker sig för sina välskötta gräsplaner

och sina härliga träd, bok, blodbok, ek och lind,

finnas flera monument öfver medlemmar af De
la Gardieska ätten. Nordväst om slottet står

ett monument af hvit marmor med reliefer af

Byström, rest r)fver excellensen Jakob De la

Gardies maka Kristina Sparre (f i 8 1 1) och väster

om slottet finna vi ett marmormonument öfver

excellensens vid 33 års ålder aflidne ende son

grefve Gustaf Adolf Fredrik De la Gardie

(t 1^33)' norrut slutligen en stor bautasten med
inskrift i såsom runor formade bokstäfver: »Minne

af Jacob l^ontusson De la (lardie född 1768
död 1842.»

De redan af fru Anna Brahe på 1620-talet

byggda ladugårdslängorna kvarstodo oskadade

ända till är i ()o8, då de förstördes genom en

af åskan förorsakad eldsvåda. De kraftiga grå-

stensmurarna trotsade dock hettan och kunna

delvis an\'ändas f()r de nya byggnader som upp-

föras på den gamla grunden; i den ena af de

gamla längorna finnas ankarslutar med årtalet

1 63 1 och i en annan initialerna A. B., utvisan-

de när fru Anna Brahe hade denna del af an-

läggningen färdig.

Söder om det gamla ladugårdskomplexet och
ursprungligen utanför det af de numera fyllda

kanalerna omgifna gårdsområdet ligger ett stort

komplex af byggnader innehållande gårdskontor,

mejeri m. fl. ekonomibyggnader och uthus, upp-
förda åren 1 804— 1 806 af grefve Jacob De la

Gardie. Igenom den mellersta af dessa bygg-
nader går numera infarten till gården söderifrån,

och öfver porthvalfvet sitter en sten med bygg-
herrskapets namn: »Jacob De la Gardie. Chri-

stina Sparre. 1805.» — På norra sidan om den
lilla sjön ligga trädgårdarna med ett likaledes

af excellensen De la Gardie uppfört drifhus om-
gifvet af väldiga spaliermurar af gråsten.

Afståndet från slottet till Löberöds station å

banan Eslöf— Tomelilla är 2 kilometer och till

Hammarlunda station å banan Ortofta—Sjöbo

cirka 6 kilometer. — Godset, som sedan äldre

tider minskats icke obetydligt, omfattar numera
omkring 900 tunnland till största delen öppen

jord och är taxeradt till omkring 350,000 kronor.

M.iniinwnt i parken öfver grcfvinnan Krislina De la Gardie född Sparre. Mnnnor af J.
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Af AUGUST HAHR

TroUe-Ljungby eller Ljungby, som det hette

till 1830, hör till de märkligare skånska

slotten, och det mer än i ett hänseende.

Det är kändt öfver hela Norden genom sagan

om Ljungby horn och pipa, liksom det äfven

ej är lottlöst på
andra, mindre poe-

tiska sägner. Samt-

liga beröra väl dess

personhistoria i

äldre tider, men
Ljungby historia,

sådan vi ur doku-

menten känna den,

erbjuder många
intressanta sidor.

Skiftande öden har

det genomgått,

minnen af frejdade

män och släkter

äro knutna vid det-

samma. Slottet är

vidare i arkitekto-

niskt hänseende af

stort intresse och

relativt väl bevaradt genom århundradena, trots

fientliga härjningar. Det hyser betydande konst-

skatter. Märkligast är dess porträttsamling, i

hvilken åtskilliga af de mest uppskattade äldre

svenska porträttmålarne på ett glänsande sätt

representeras. Äfven finnes det ett värdefullt

bibliotek och ett ännu värderikare arkiv, bl. a.

Öfverstekam marjankaren

Grefve Hans Trolle-Wachinieister.

upptagande det berömda Brinkmanska arkivet

med dess för Sveriges politiska, kulturella och

litterära historia så gifvande skatter.

Godset, slutligen, är till ägovidden ett af de

allra största i Skåne. Endast i afseende på
läget står går-

den tillbaka för

många andra. Slot-

tet som ligger nå-

got mer än en

mil från Blekinge-

gränsen och en

half mil från haf-

vet, omges af en-

formiga slätter. I

dess omedelbara

närhet har dock

på senare

en större

vuxit upp.

det stora

området

däremot icke så

få för sin natur-

skönhet märkliga

platser, såsom åt Blekinge-hållet eller vid hafs-

stranden, t. ex. det härliga vindomsusade Valje.

Det äldsta Ljungby har ej lämnat så många
spår efter sig. Den västra delen af den n. v.

hufvudbyggnaden gör i hvarje fall ett rätt ålder-

domligt intryck. Den är byggd af annat tegel

än den östra delen, har en grundmur af oregel-

tider

park

Inom
p-ods-

finnas

Grefvinnan Anna Trolle-Wachtmeister

född Rosenblad.
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TroUc-l.junf^bx omkring 1680. Enligt Biiiniaii-Fischcr.

bundna stenar, niärken af skottgluggar i de

synnerligen tjoeka nnirarna samt har djupt lig-

gande källarlokaler. Dess gafvel ät väster har

tydliga rester af gamla blindnischer, en rundel

och två spetsbagar. Da man vet, att borgen

nedbrändes af Severin Norrby i 5 2 5, är det an-

tagligen minnen af den af den äldre Knut

(iyllensticrna och Sidsela Ulfstand omkring i 550

uppbyggda borgen, som möter oss i denna del

af slottet, alltså minnen från den tid, då den

underljara händelsen med hornet och pipan

skulle ägt rum.

Men den karaktär, som Ljungby genom sekel

bibehållit, fick den först på 1 600-talet. Då upp-

fördes 1629 den nya två våningar höga hufvud-

byggnaden, hvari, som vi sett, en äldre bygg-

TioUc-l.jiingby slott fian sydost.
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Portalen å trapptornet.

nad ingick, och 1633 en från denna vinkelrätt

framspringande och öfver midtbyggnaden något

öfverskj litande västlig flygel, likaledes i två vå-

ningar samt med tre rundbägiga ingångar. En
motsvarande östlig fanns redan i en gammal reno-

verad byggnad, som kallades »Munkelängan». In-

skriptioner i järnklamimer upplysa så tydligt som
möjligt, när de nya husen tillkom mo, och af

hvilka de uppfördes. På hufvudbyggnadens
östra gafvelröste står: A". G. S. O. H. F. 1629,

på västra flygelns norra röste samma initialer

och årtalet 1633. Initialerna betyda Knut Gyllen-

stierna och Ollegård Hvitfeldt. Röstena höja sig

med svängda konturer (S-formiga band) samt

tinnar, allt i tegel. I hörnet mellan »Munke-,

längan» och hufvudflygeln byggdes ett åttkan-

tigt trapptorn med hög spira. Den senare af-

brände snapphanarna 1678. Den gamla munk-
längan nedrefs 1787, och ny östflygel, dock
något kortare än den västra, uppfördes. Eljes

fick den samma karaktär som västflygeln. —
I järnklammer bär den nyssnämnda årtal.

För ett kraftigare försvar var alltså Ljung-

by ej utrustadt. Den norra sidan af borggår-

den intogs dock fordom af en hög mur med
skottgluggar, i hvilken 1697 en hög öfverbyggd

port lades. Vattengrafvar omgåfvo, liksom ännu
i dag, det hela, och på norra sidan förmedlade

en träbro med vindbrygga förbindelsen med
den framför belägna ladugården. Den hvälfda

stenbro, som nu intager träbrons och vindbryg-

gans plats, tillkom 1806, och den höga muren
fick 1 85 I vika för en lägre genombruten tegel-

mur, vid hvars ändpunkter byggdes ett par

Slottet från norra sidan.
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mångkantiga, platt afslutade tornlika hus. Från
samma tid är den i röd sandsten utförda por-

talen å trapptornet. Den massiva ekdörren är

dock den gamla, med märken efter snapp-
hanarnes kulor. Tornets kupolartade lanternin-

krönta spira härrör däremot från i 700-talet, och
från samma tid måste dess ovala fönster stamma.
Aro flyglarnas tak af tegel, har midtbyggnaden
fått ett modernt plåttak. Tegel skulle dock göra
en vackrare effekt. En enkel takkupa finnes på
nordsidan, medan på den södra framspringer

ett karnap med svängd gafvelkontur och tre

kulprydda postament. På denna sida har man
vidare en utgång med en trätrai)pa, och öfver

kanalen f()r en träbro till den på andra sidan

liggande Trolle-Ljungby kyrka.

\'i kunna stanna vid det anförda. Slottet är

af en genuin skånsk-dansk typ, tillhör den s. k.

Kristian IV^-stilen, ehuru sand.sten i obetydlig

grad som prydnadselement kommit till använd-

ning. 1 Skåne finnas ej många gårdar kvar, som
helt bevarat denna karaktär, d. v. s. gårdar med
hufvudbyggnad och framspringande flyglar, med

Källaren under tornet.

oputsadt tegel och höga svängda gafvelrösten.

Det ståtliga Skarhult har denna anläggning, men
den östra flygeln är där hufvudbyggnad; de

andra längorna ha senare tillkommit. Rosendal

är däremot, fast af mindre storlek, ett represen-

tativt exempel. Dess eleganta trapptornsspira

Slottet från sydväst.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

af koppar är den tänkbarast bästa förebild för

en motsvarande stiltrogen spira å Trolle-Ljungby.

Några minnen af slottets inredning i äldre

tider finnas ej nu mer. Till 1848 skall Karl

XI:s sängkammare med dess mörkmålade tak

och höga, med gyllne stjärnor prydda panel-

ningar bibehållits i sitt gamla skick. - Senare

blef det biljardsalen. Den bredvid liggande

»kungssalen» hade 1840 förvandlats till salong.

Denna »kungssal» är den nuvarande stora

salongen i hufvudbyggnadens första våning. I

den fasta väggdekoreringen — ljusgult med
guldlister — röjer sig, som man kan vänta, ny-

antiken i dörr- och spegelöfverstyckenas medal-

jonger med grekiskt mytologiska figurer i hvit

relief mot ljusröd botten, omgifna af förgyldt blad-

verk. Golfvet är ett parkettgolf, hvars midt

prydes af en stor stjärna.

Möblerino^en är hufvudsakligen gustaviansk.

Den magnifika förgyllda, med blått siden klädda

möbeln har tillhört riksdrotset Trolle-Wacht-

meister. Bland stolarne lägga vi märke till en

fåtölj, hvars ryggstöd prydes af en skulpterad

Vasa-kärfve med kunglig krona. Det stora rum-

met får ljus från långväggarnes fönster i norr

och söder. Mellan dem äro anbragta gusta-

vianska speglar med spegelbord, två å hvardera

hållet, dels halfrunda, dels fyrkantiga, hvilka bord

naturligtvis smyckas af dyrbara keramiska alster,

som gamla fina kinesiska urnor med gröna och

hvita blomprydda fält samt som figurer forma-

de handtag, af ståtliga alabasterurnor i empire

m. m.

Ett litet spensligt sybord med inläggningar

gör en mycket deUkat verkan. Det är också

ett arbete af en af den gustavianska tidens främ-

sta »ebenister», Anders Eundelhis, som signe-

rat detsamma. Ett par små gustavianska byråar

med guldbronsbeslag höra likaledes till inred-

ningen, så äfven ett mindre brickbord, som har

sitt speciella intresse genom en ganska flott ut-

förd målning af Arup på 1790-talet, som pry-

der plattan. Det närbelägna Arup är nämligen

äfven en Wachtmeistersk egendom. Vid den

nämnda tiden var huset byggdt af trä, i 1 600-

talsstil med högt dubbelt tak och höga skor-

stenar. Detta hus är numer rifvet. Den stora

glaskronan, sammansatt af två gamla (från i 7 oo-

talet), bidrager till salongens förnäma karaktär.

Men ännu mer förhöjes prägeln af magni-

ficens genom de ståtliga kungliga porträtten i

förgyllda krönta ramar, samtliga gåfvor af de

höga afbildade till ägare och fideikommissarier

af Trolle-Ljungby. Det äldsta framställer Gustaf

III och är en replik eller kopia af det enligt

uppgift af Lorcnz Pascli målade porträttet (ett

Stora salongen.
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knästycke) i Operahuset. Det bär följande in-

skription: »Gifvit af Konung Gustaf III till Riks-

Drottzet (jrefvc Wachtnieister i788;>. Icke länet

därefter mottog riksdrotset det följande kungliga

konterfejet, återgifvande Gustaf IV Adolf. In-

skrij^tionen lyder: »Giifvit af Konung Gustaf IV

Adolf till Grefve Carl Axel Wachtmeister, Sve-

riges Rikes Drotz, Lunds Academis Cantzeler,

Ridd. och Commend. af alla Kong. Maj:s Ord-

nar 1793». Bilden återger konungen i helfigur

vid I 5 års ålder, klädd i silfverstickad atlasdräkt.

Mästaren är Loreiiz Pascli. Ett signeradt original

äges af hertig d'Otrante. Porträttet är det

föregående högst olikt i behandlingssättet, så

att man verkligen står tveksam om, huruvida

Pasch är upphofsman till det f<)rra.* Annu större

värde har det bredvidsittande, som framställer

Karl XIII som hertig, ett charmant knästycke,

signeradt Roslin Hertigen är klädd i

silfverbrokaddräkt med scrafimerkcdja. På bor-

det bredvid honom en blå hermelin mantel och

hertigkrona. Af inskriften framgår, att gåfvan

är af betvdligt senare datum än tillkomståret.

På ramen står nämligen: »Gifvit af Konung

* PortriUtsanilinfjoii 'rrollc-I.jiinj^li) liai liirut hchamllals af

konstforskaren (>!«/' (Imnlhrg i dt par artiklar i Svenska Dagbladet

i juli l<)l I.

Carl d. Trettonde till Justitie-Statsministern

Grefve Trolle-Wachtmeister MDCCCIX». Ros-
lins glänsande stoffbehandling återfinnes här till

fullo, och motstycket är ej svårt att uppvisa i

konstnärens öfverensstämmande representations-

bild af Gustaf III på Gripsholm.

I knästycke möta oss äfven porträtten af Karl
XV som kronprins samt af drottning Lovisa som
kronprinsessa, det förra måladt af Durk, det

senare af Olof Södermark. Drottning Lovisas

bild är en skapelse i målarens vanliga höga,

granna kolorit.

Det skulle föra oss för långt att i detalj om-
nämna den värdefulla keramik, som här finnes.

Till alabastervaserna och de kinesiska urnorna

komma nämligen en hel del pjäser af gammalt
Sévres-porslin, sachsiskt och danskt porslin.

Dessutom se vi här ett antal intressanta silfver-

pjäser af äldre datum, t. ex. en egendomlig

f()rgylld silfversked med Knut Gyllenstiernas

och ÖUegård Hvitfeldts namn jämte årtalet

1602 m. m.

Den n. v. biljardsalen bjuder på ytterligare

angenäma öfverraskningar för en konstvän. Där

står ett stådigt gammalt ekskåp med tillsatser i

päronträ och elfenben. Fasaden är uppdelad i

två våningar, fördelade genom doriska halfko-

L_n^

TROLLE-LJUNGBYplan äF is» van. TROIIiUUNGBYpuw af 29» vän.

^ - , S (.Vhlnnn - " li.uirmu - O- Biljanhal. - 10. RMa salongci. - 12. Förstuga. - 14- Stora salougn,. - 15.

, 2, ,, 4 cS Oaslnnn - 18. Tjauarnrs matsal. - 20. Kök. - 21. Sp^kammare. - 22. /-or-

(.ircvniuaus skrifnim. — 10. Matsal. — I/, c^ti ut uign ain. j
. t -, , T,-nhhn ork tambur — ^b.

54.' U>,gr'gr.frrus rum. - 53. 55. 5('- 57- S»' 59- G<y=<lrum.
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Ekskåp i biljardsalen. Flandriskt arbete omkring 1600.

lonner med vågigt behandlade skaft. Rikt ram-

verk mellan kolonnerna, i bladverk utlöpande

gubbmasker m. ra. karakterisera för öfrigt detta

i ädel renässans ovanligt fint komponerade skåp,

som antagligen sett sitt upphof i Flandern vid

I 500-talets slut.

Ett annat flandriskt skåp, ett s. k. kabinett-

skåp med uppslagsdörrar och målningar på
dörrar och lådor, torde stamma från 1630-talet.

Vid sidan af lådornas rätt handtverksmässira

kompositioner upptäcker man på ett par dörr-

blad två mytologiska scener, »Paris dom» och

»Diana och Acteeon», som måste ha utförts af

en verklig konstnär. I de höga, klara färgerna,

i figurteckning och* det helas komponering erinra

de alltför mycket om Rubens, för att man ej

här bör tveka om, hvart de höra. En Rubensk
kopist har här återgifvit ett par af mästarens

kompositioner.

Biljardsalen prydes för öfrigt af en gusta-

viansk möbel i guld och rödt, och bland de

taflor, som smycka väggarna uppenbara sig

bl. a. ej mindre än fyra stora målningar af vår

berömde romantiske landskapsmålare FaJiIcrantz

med motiv från Nyköpings slott, Trollhättan,

Trolle-Ljungby och Arup, alla nu mycket mörk-

nade och af en något obestämd hållning, som
vanligt hos Fahlcrantz. Därjämte upptager ett

stort norskt landskap af Karl X\'' ena kortväggen.

Det bär inskriften: »Af konung Carl XV må-

lad och gifven åt Landshöfdingen Grefve A. K.

Wachtm eister 1866».

Grefvinnans skrifrum är ett ljust och gladt

rum med empiremöbler i hvitt och gult, en stor

magnifik rokokospegel, en gustaviansk sekretär

af typiskt snitt och godt arbete m. m. Men
det som här mest fångar uppmärksamheten är

nog Alexander Roslins porträtt af sedermera riks-

kansleren och grefven frih. Fredrik Sparre. Taflan

tillhör de Sparreska släktporträtt, som genom

U)MJIJJilW.MM'UMUUUlUUlUUUllU,lU,IWJJ3Ji^^j;i)J.Jl^J^iJ,

Kabinettskåp, flandriskt arbete från 1630-talet. I biljardsalen.
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Grej) 'in n a n s skr ij/u in

landshöfdingen frih. Gabriel Sparres giftermål
med Helena Juliana Coyet (-|- i 769) kommo till

Ljungby. Den unge ädlingen är afbildad sittande

vid sitt skrifbord, något framåtlutad med blicken

mot åskådaren. I högra handen håller han en
gåspenna. Den röda sammetsrock han är iförd,

spelar naturligtvis en stor roll i färgensemblen.
Det är lif och karaktär i ansiktet, men som
stoffmåleri går ej bilden, som är osignerad, upp
mot den replik, som äges af fru Olof Wijk och
väckte så stor beundran på den retrospektiva

utställningen 1898. \'i kasta äfven en blick på
de goda kopior efter berömda målningar i \'a-

nås' tafvelgalleri och på Nationalmuseum, som
här äro uppsatta. De äro utförda af grefve

^^'achtmeisters mor, född Wachtmeister, och röja

en ej obetydlig talang. Från gården utanför

skrifrummet för en vindeltrappa upp till biblio-

teket och grefvens rum i öfre våningen.

I den — gentemot hvad bilden visar — nu
mer betydligt utvidgade matsalen är det som
str)rre parten af ägare- och släktporträtten ge

Matsalen (före utvidgningen 1912).
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oss en blick in i gårdens personhistoria, hvar-

förutom flera af dessa porträtt ha ett ej ringa

konstnärligt och konsthistoriskt värde. Af in-

tresse äro särskildt de Coyetska porträtten. Trolle-

Ljungby har nämligen den värdefullaste sam-

lingen af Coyet-porträtt.

Ar 1662 köptes gården af ambassadören

Peter Julius Coyet, hvars son, hofkansleren, vice

presidenten i Wismar,

friherre Vilhelm Julius

Coyet, af Ljungby stif-

tade ett fideikommiss.

För h varje misstanke,

att han varit en »upp-

lyst» man, fritager ho-

nom hans roll i tidens

sorgliga trolldomspro-

cesser, liksom äfven

hans bekanta skrift:

»Relation om I^jungby

gård, dess horn och pi-

pa» (originalhandskrif-

ten på IVolle-Ljungby)

som visar honom ohjälp-

ligt fastnad i grof ma-

teriell vidskepelse. Af

hans berömde fader

finna vi tyvärr icke

någon bild, men där-

emot två af honom
själf. Den ena af dessa

är verkligen högst märk-

lig. Den är målad i

Holland 1660 af den

mycket sällsynte Ley-

den-artisten Jakob van der Jlleirkr Då porträt-

tet utfördes, studerade antagligen den då 1 3 å

14-årige Coyet vid Leydens högskola. Han åter-

ges i knästycke, stående framför ett ljusgrönt

draperi, medan vi till vänster se en molnig

himmel och ett landskap i aftonstämning. Han
står vänd åt vänster, vändande det ungdomliga
af blonda lockar omramade ansiktet emot oss

och stödjande högra handen mot en hög käpp.

Den gråbruna dräkten med uppskurna ärmar,

bred, nedvlken krage och en mängd blå, röda,

hvita band och rosetter kring midjan är af stor

effekt. Den lifliga arrangeringen och gråtoniga

koloriten för tanken på Bartolomeus van der

Helst.

Vilhelm Julius vid äldre är, liksom hans hustru

i andra giftet Elisabeth Gyllenstierna, se vi ett par
bilder, som erinra om medelmåtticra Ehrenstrahl-

hiofkansleren Friherre

Oljemålning af Jakob

* Den holländske filosofen Heinsiiis' br(')sthild i l^ppsala Univer-
sitels samlingar är ett arbete af Merck.

ska porträtt. De ha ännu sina gamla mörka ramar
och ha fordom haft sin plats i Ljungby kyrka.

Den därnäst följande residenten på Ljungby
blef sonen öfverstelöjtnanten friherre Sten Coyet,

bekant som krigare och politiker. Hans, liksom

hustruns och tvenne söners porträtt ha målats

af ingen mindre än Alexander Roslin, men ej

den elegante Paris-virtuosen, utan af den 25-

årige nyss från Schrö-

ders atelier i Stockholm

komne ämnessvennen,

som före sin utlandsresa

for omkring i sin hem-
provins Skåne och kon-

terfejade aristokrater på
deras slott och herre-

säten. Aren 1743 och

1745 h^i" hs-fi vistats

på Ljungby. Det förra

året målade han den

55-årige baronen och

hans maka i två signe-

rade midjebilder. Sten

Coyet uppträder i enkel

blå uniform med bröst-

harnesk och älghuds-

handskar, hans gref-

vinna Magdalena Sofia

Horn i urringadt lif

och med röd sammet
fodrad hermelinmantel.

Sönerna Rudolf Vil-

helm och Sten se vi

åter i ett par 1745
målade midjebilder.

Den unge Sten Coyet hade redan 1 74 1 aflidit

på örlogsfartyget Verden i finska skärgården,

men hans porträtt har väl antagligen målats

efter något äldre. Bröderna uppträda i uniform

med bröstharnesk samt allongeperuker. Det bästa

af dessa Roslinska ungdomsarbeten är emeller-

tid den käcka, flotta skildringen af den ung-

domlige öfverstelöjtnanten.

Vid Rudolf Vilhelm Coyets död 1763 — han

slutade sina dagar som kavallerimajor — gingo

Ljungby och Arup som vanligt arfvegods till de

fem systrarna, af hvilka en enda hade ingått

äktenskap, nämligen Helena Juliana, som gift

sig med landshöfdingen friherre Gabriel Sparre.

De fyra fröknarne Coyet förblefvo ogifta till sin

död och deras på gamla dagar (1794) utförda

konterfej i bleknade pasteller af ritmästaren i

Uppsala JoJian Ahlberg ge en ganska rolig före-

ställning om de ålderstigna fröken-baronessorna

i mössa, lockar, band och puder. Äro dessa

Vilhelm Julius Coyet.

van der Merck 1660.
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pastellporträtt väl ej af något så högt konstnär-
ligt värde, äro cle alldeles säkert mycket lika

sina höga original.

Helena Julianas porträtt är måladt i olja, och
det återger henne i yngre år. Om detsamma
har jag i mina anteckningar skrifvit: »Ser ut
att vara ett Krafft-porträtt», d. v. s. dess mästare
vore Per Krafft d. ä. Då jag ser, att Granberg
förmodar detsamma, så

torde nog skäl finnas

för detta antagande. Ett

signeradt original finnes

kanske på annat håll.

Hennes man, som var

den, som styrde och

ställde på Ljungby, äf-

ven efter hennes tidiga

död 176g, finnes före-

vigad i tvcnne olika

rätt släta konterfej af

okändt ursprung.

Genom Sparrc kom
ett större antal .Sparrc-

j)orträtt till Ljungby,

af hvilka vi redan lärt

känna Roslins briljanta

tolkning af rikskansle-

ren grefve Fredrik

Sparre, en halfbror till

landshöfdingen. Den-
nes syster Brita Kri-

stina, gift med riksrådet

lörnflycht, möter oss i

ett porträtt, signeradt:

Kra/jl I//J. Hon är

klädd i hvitt siclenlif och svart spets mot grågul
fond. 1 Lir se vi också Sparres far och mor, genera-

len m. m. friherre h"redrik Sjjarre, midjebild, blå

uniform, bröstharnesk, Hten puderperuk, hans mor
vid 20 år, midjebikl, hög hals, svart uppkammadt
hår med de typiska hårlockarne i pannan, guld-

stickadt lif, nkl mantel. Denna bild är målad

af Johan Starbus. Signaturen är: >J. Starbus

Pinx». l^n erinran alltså om konsten i Sverige

under de karolinska hundåren! Andra syskon

och halfsyskon än de ofvannämnda, liksom när-

mare eller fjärmare anförvandter, uppenbara sig

likaså, så t. ex. Gabriels styfmor Ulrika Tessin,

syster till den berömde Carl Gustaf, Galiriels

syster öfverhofmästarinnan Charlotte, gift med
grefve Karl Reinhold von Fersen och mor till

»de tre gracerna». Ingen mindre än Natticr har

målat originalen till de härvarande två kopiorna

— Gabriels äldre bror, den bekante öfverståt-

hållaren friherre Carl .Sparre, liksom dennes

Grefve C.

Oljcniäliiint; .11'

hustru Ulrika Strömfeldt, och äfven af styfmor-
brodern grefve Carl Gustaf Tessin och hans
hustru Ulrika Lovisa Sparre finnas i samHngen
intressanta konterfej. Tessins är utfördt i Paris
i 74 1

af Louis Toccjtié och är en replik af det
i Ofverintendentsämbetet befintliga originalet.

Grefvinnan Tessins båda porträtt äro kopior
efter Nattier. Det ena, en midjebild, svart mössa,

röd skinnbrämad kap-

pa, händerna instuckna

i en muff, går tillbaka

till det 1 74 1 målade
originalet.

Men detta är blott en

liten axplockning bland

de i matsalen förefint-

liga många i 700-tals-

porträtten,särskildt sam-
lingen af Coyet- och

Sparre-konterfej.

Det återstår nu att

ta i betraktande äfven

några rum i öfre vå-

ningen. \'i kunna då
antingen stiga den lilla

spiraltrappan upp eller

från tamburen följa

stora trappan. Vi välja

det senare, ty en sak

lockar oss, nämligen

att se litet närmare på
Ljungby horn och pipa,

som inneslutna i en

glasmonter ha sin plats

just i tamburen — må-

hända för att lättare ha dem till hands för

skådelystna.

Den allbekanta sägnen om, huru hornet och

pipan af en stallsven vid Ljungby en julafton

röfvades från trollen vid Magiestenen, liksom om
de försök, som dessa långt senare gjorde att

återfå sina skatter, skall ej här upprepas. Frågar

man litet kritiskt och ogrannlaga om möjligheten

af sägnens uppkomst, så ligger det nära till

hands att tro, att föremålen verkligen hittats in-

vid det väldiga stenblocket, beläget strax intill,

där allén upp till gården mynnar ut i Kristi-

anstadsvägen, samt att — här som i andra fall

— folkfantasien sedan spunnit sina trådar om
fvndet. Pipan är af ben, rund samt böjd i en

halfcirkel, och man kan blåsa i dess båda än-

dar, af hvilka den ena är smalare än den andra.

Antaelis:en har den varit afsedd att användas

på jakt.

Hornet, som är af medelmåttig storlek, är

G. Tessin.

Louis ToajiR-.
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rikt beslaget med förgyldt silfver: en ring kring

mynningen, två mellanringar samt i spetsen en

kula, samtliga förenade genom smala skenor med
genombrutna rosor. A kantringen, nedtill sirad

med gotiska klöfverbladsbågar, se vi framställda

harar samt män, som blåsa i horn; från öfre

mellanringen, som både upptill och nedtill har

bågar af nyssnämnda art, utgå ett par smala

stöd, slutande i klöfvar; under den smalare,

nedre ringen, prydd m,ed genombrutna rosor,

äro anbragta ett par små lejonfigurer. Kulan
är besatt med naglar. Stilen är rent gotisk,

(ej sengotisk) och hornet går därför åtminstone

tillbaka till 1400-talets första hälft. Brunius an-

tar: »omkring år 1300».

Om tiden för fyndet veta vi ingenting säkert.

Traditionen förmäler, att det var under fru Sid-

sela Ulfstands änkotid, d. v. s. ungefär 1550—
1580, som hornet och pipan skulle kommit till

Ljungby. Men det är icke omöjligt, att det

skett tidigare. Då fru Öllegård Gyllenstierna,

änka efter den 1657 aflidne generalfälttygmästa-

ren Friis, gifte om sig med den äfventyrlige

Cay Lykke, togo dessa med sig till Danmark
hornet och pipan, som där, efter att en tid ägts

bl. a. af kansleren Ove Juul, af dennes son

Christian Juul skänktes till den bekante danske

diplomaten Luxdorff, som i sin tur 1691 öfver-

lämnade dem till Ljungby gård, där de alltsedan

förbli fvit, och, om äfven Vilhelm Julius Coyet
betraktat dem med synnerlig bäfvan, ha de se-

dan sin återkomst ej veterligen uppkallat trollen

till några förnyade ansträngningar.

I öfre våningen träffar man i grefvens skrif-

rum samt förmak ytterligare förnäma prof på

gammal svensk porträttkonst och

konstslöjd. Med karolinen friherre

Sten Coyets gemål, Magdalena Sofia

Horn af Rantzien, kommo till Ljung-

by äfven en hel del släktporträtt,

särskild t Sperlingporträtt. Hennes
mor var född Sperling. Dessa por-

trätt finner man i matsalen och an-

norstädes. Här se vi ett, som ur en

särskild synpunkt är märkligt nog.

Det är nämligen en oljemålning af

den eljes nästan uteslutande som pa-

stellist kände Gustaf Lnndbcfff samt

återger dragen af öfverstelöjtnanten

Karl Gustaf Sperling. Ett annat till

samma samling hörande porträtt (fast

uppsatt i nedre våningen) är måladt af

Eh)-ciisfra/il och återger amirallöjt-

nanten Gustaf Horn. I grefvens rum
möta oss hufvudsakligen Wachtmei-

ster-porträtt, däribland åtskilliga af högt konstvärde.

Landshöfding Sparres dotter Ulrika blef 1780
gift med sedermera riksdrotset grefve Carl-Axel

Wachtmeister. Därigenom tillföllo Ljungby och

Arup efter landshöfdingens och de gamla nå-

derna Coyets bortgång detta par, dock först

sedan riksdrotset måst betala 40,000 rdr till ett

par Coyetska släktingar. Han var dessutom,

sedan 1 808, innehafvare af det af morfadern,

den ryktbare Fredrik TroUe på Trollenäs, stif-

tade fideikommisset Trolleberg i närheten af

Lund och antog nämnda år Trollenamnet.

Ljungby horn och pipa.
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Riksdrotset var, som bekant, en af de mest sters far var fideikommissarien till Johannishus i

frejdade gustavianerna, som ej ens förmyndar- Blekinge grefve Fredrik Georg Hans Carl Wacht-

Kiksdrotsct Grefve C. A. Wachtmeister Grefvinnan Ulrika Wachtmeister född Sparrc.

( )ljeni;ilnin<; af Ulrika Pasch. Oljemålning af Ulrika Pascli.

Styrelsen \ agadc sig [)ä. Huru
den mäktiga, i)å h()ga förtroen-

deposter ställde mannen under

olika skeden af sitt lif såg ut,

visa oss tvennc [)orträtt. Det

ena framställer honf)m \id ,^0

års fUder, i brun dräkt, gul si-

denkappa och med serafimer-

orden samt är måladt af Ulrika

Pasch, som äfven är ansvarig

för motstycket, porträttet af

grefvinnan Ulrika Wachtmei-

ster, f()dd Sparre. Kiksdrotset

vid mera framskriden ålder

möter oss åter i ett porträtt

af ingen mindre än Ca)l Fir-

drik von Ih rda. Vi se en kraf-

tig äldre man, .^...v^^.

tämligen hög ansiktsfärg samt

iförd gustaviansk dräkt samt

kalott. Taflan, af hvilken en

replik finnes i 1 .unds univer-

sitet — riksdrotset var näm-

ligen detta universitets kansler

— är signerad: »C. Y. von

Breda 1808». Den tillhör Bre-

das senare, dunklare och mera

flarn miga stil.

Grefve Carl-Axel Wachtmei-

fetlaofd och af

R\rå. Däröfrer parträtt af öfverstelöjtnanten

K- G- Sperling.

( )|jciiialninL; af (justaf Lun(ll)cr<,'.

meister. Dennes samt hans

hustrus porträtt finnas här äf-

ven, ett par af Alilhcro^ målade,

mycket torrt uppfattade, men
dock ganska roliga ålderdoms-

porträtt i pastell i bleknade

färger. Sonens porträtt från

hans yngre år, liksom bilderna

af dennes två första gemåler,

är återigen Bredas verk. Riks-

drotsets son var excellensen och

justitiekanslern grefve Hans
Gabriel Wachtmeister, bekant

äfven som framstående kemist

och förtrogen vän till Berzelius.

Porträttet är signeradt: »C. F.

v. Breda 1 804 » och verkar

genom spetskragen, slängkap-

pan, hållningen etc. högst poe-

tiseradt, nästan Byron-artadt.

I sina fina, varma toner är det

af högre kvalitet än de båda

damporträtten, framställande,

det första grefvinnan Hedvig

Amalia Wachtmeister, född

Klinckowström, samt signeradt:

»C. F. von Breda pinx. 1809»,

det andra grefvinnan Catharina

Charlotta \\'achtnieister, född
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Leijonhufvud, samt med signaturen: »C. F. von

Breda pinx 1812». Ett utmärkt vackert por-

trätt af excellensen, måladt af Sandberg, finner

man också. Det är signeradt: »J. G. Sandberg
pinx. 1827». Excellensens

son, landshöfdingen grefve

Axel Knut Wachtmeister,

har afbildats af den tyske

artisten Durk. Till sist

kan upptagas den Ehren-

strahlska duken med bil-

den af den store gene-

ralamiralen grefve Hans
Wachtmeister.

Skulpturer, som t. ex.

Sergels byst af öfverståt-

hållaren friherre C. Sparre

(i gips), dyrbara konst-

möbler såsom rokoko-

byråar, möbler i gusta-

viansk stil och i empire,

smycka för öfrigt de rum
vi nu beträdt. Bland an-

nat förtjänar framhållas

en magnifik gustaviansk

sekretär med guldbrons-

beslag och

VI

trämläo-o-nm-

gar. Den bär signaturen:

Riksdrotset Grefve C. A
Oljemålning af C. F.

Anders Eundclius. Stockholm. Alltså samme
konstsnickare, som utfört det lilla smäckra sy-

bordet i salongen. På den rätt höga sekretären

står ett tyskt konstur från 1600-talet — enligt

traditionen ett krigsbyte. Urstället hvilar på en

knäböjande Atlas-figur.

Biblioteks- och arkivrummens rika innehåll ha

ej utrymme nog att skildra. Det berömda
Brinkmanska arkivet in-

nehåller handlingar, me-

moarer och bref af be-

tydelsefullaste slag. Här
må blott erinras om den

märkliga samlingen »Teg-

nériana». Afven arkivets

afdelning för Wachtmei-
sterska bref- och doku-

mentsamlingen är af hög-

sta värde. Där finnas bl.

a. bref från Brinkman och

Berzehus.

Slutligen må nämnas, att

excellensens laboratorium,

ursprungligen på Arup, fin-

nes kvar i sitt gamla skick,

ehuru visserligen af tidens

tand tämligen medfaret.

Tack vare det rikhal-

tiga porträttgalleriet ha vi

redan gjort bekantskap

med gårdens ägarehistoria

allt ifrån den förste sven-

ske ägaren, ambassadören Peter Julius Coyet,

hvars porträtt dock — märkligt nog — är det

enda, som saknas i serien af svenska besittnings-

innehafvare med deras gemåler, barn och anför-

Trolle- Wachtmeister.

von Breda 1808.

Grefve F. G. H. C. Wachtmeister.

PasLell af Johan Ahlbcrg.

Grefvinnan Hilla Birgitta Wachtmeister född Trolle.

l'astcll af Johan Ahlberg.
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vandter. Denna fullständighet u^er ^ifvetvis sam-
ling-en ett stort person- oeh lokalhistoriskt värde.

Afven om de danska ägarne har en och annan
antydnings lämnats, som t. ex. att gården på i 5-

och 1 600-talen var i släk-

ten Gyllenstiernas hän-

der, samt att den egent-

ligen har en Gyllenstier-

na att tacka för sitt nu-

varande utseende.

Under medeltiden ä(jf-

des Ljungby af släkten

Billc, hvarifrån den skall

öfvergått till medlemmar
af släkten Brosirnp, som
uppges ha sålt den till

den berömde riksamira-

len Jciis I/o/irerscii Ulf-

stand till ( ilimmingehus.

Denne beriittas ha f()rt

en i)rocess med abbo-

ten på Beckaskog Nils

Henrikssen om några

till Djungl)y angränsan-

de ägostycken, en jiro-

cess, som slutade med en

förlikning, som Jens I lol-

gersen dock snart skulle

insett vara för honom ofördelaktig, hvarför han

sökte ett tillfälle att hämnas och bryta öfver-

enskommelsen. Abboten var »en svåra fet och

af andtä[)pa bes\'ärad man . Denna fetma gaf

Excellensen Grefve

Oljemålning af C.

H. G. Wachtmeister.

F. von Breda 1804.

Jens Holgersen anledning att spela abboten ett

otrefligt spratt. När han en gång kom till

Ljungby, erbjöd sig Jens att med ett osvikligt
medel på lo veckor befria honom från den-

samma, om han förband

sig betala loo mark och
att följa föreskrifna lef-

nadsregler. Ja, medlet be-

stod i, att den intet ondt
anande helige mannen
greps af Jens drängar

fjättrades och fasdåstes i

smedjan, där han befall-

des stå och smida hela

den öfverenskomna tiden,

med vatten och bröd till

vederkvickelse. Historien

slutar med, att abboten

fick tillfälle underrätta

konungen, som befriade

honom ur den mindre be-

hagliga situationen och

dömde hans motpart till

böter. Sanningen i det

hela lönar det nog föga

att forska efter. Histo-

rien är typisk och bra

som den är.

Efter Jens Holgersens död omtalas samtliga

hans söner och sonsöner som ägare, men efter

åtskilliga transaktioner stannade slutligen gården

hos Kimt Gv/Iriis/iriiia och dennes hustru Sid-

Crcfvinnaii Catharina Charlotta Wai liliiieistcr född Lcijon-

hilfvud. < »Ijomålniiifi af C. I-'. \(>n ISn ila 1812.

Grcfrinnan Hedvig Amalia Wachtmcistier född Klinckowström.

Oljeiiiulning af C. F. von Breda 1 809.
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sela Ulfstand. Fru Sidsela, under hvars änko

tid äfventyret med trollen skulle inträffat, läm

nade Ljungby till sonen, Axel Gyllcustierua, höf

vidsman på Sölvesborg och

landsdomare i .Skåne samt

gift med Karin Gyllenstier-

na. Sonen Knut Gyllen-

stierna och dennes hustru

Öllegård Hvitfeldt ha bun-

dit sitt namn vid den 162g
— 1633 uppförda slotts-

byggnaden. Ar 1645 i"'

nehades Ljungby af Axel
Gyllenstierna, gift med Chri-

stensa Lindenow. Deras

enda dotter öllegård gifte

sig med danske general-

fälttygmästaren Christian

Friis, som afled 1657,

hvarefter fru Ollegård in-

gick nytt äktenskap med
den för sin rikedom och

sina äfventyr bekante Cay

Lykke, hvilken på grund af

majestätsbrott 1661 döm-
Margareta Charlotta Coyet

Pastell af Johan Ahlber<;.

ger. Under hans tid drog krigets öden och

olyckor öfver gården. Dess läge gjorde, att

Karl XI tidvis där tog vinterkvarter, och 1678
vardt den belägrad och

delvis bränd af snappha-

narne. Hofkansleren dog

1 709. Det af honom stif-

tade fideikommisset Ljung-

by-Arup-Ryssås skulle gått

till äldste sonen, general-

majoren friherre Gustaf

Vilhelm Coyet, men denne

satt för stämplingar mot
Danmarks krona fången i

Köpenhamn, där han af-

led 1727. Det tillföll sonen

friherre Sten Coyet, som
lefde i fångenskap i Ryss-

land, där han i Moskva

1 71 7 gifte sig med Mag-
dalena Sofia Horn. Till

fosterlandet återkom mo de

efter fredsslutet 1721. Sten

Coyet, som var en ifrig

medlem af hattpartiet, af-

Sekretär af Anders Lundelius.

Ofvanför porträtt af landshöf-

dingen Grefve Axel Knut
Trolle- Wachtmeister.

des till döden och för-

lust af sina egendomar
och »in effigie» afrät-

tades.

Ljungby hade kort

förut gått till den för-

ste mannens kreditorer,

som 1662 sålde det till

ambassadören Peter

Julius Coyet, bekant

för sitt deltagande i

frederna i Roskilde

1 658 och i Breda i 667,

i den senare som en

af de svenske medlarne

mellan England och

Holland. Där afled han

nämnda år, innan freds-

verket afslutats.

Hans äldste son med
Catharina Magdalena
Lehusen, Vilhelm ///-

Hus Coyet, blef Ljung-

by ägare. Det är den

förut omtalade lagman-

nen vice presidenten

och hofkansleren, gift

ej mindre än tre gån-

led 1755. Under hans

ryska fångenskap vardt

Ljungby härjadt och plun-

dradt af danskarna.

Huru ägarförhållandet

sedan utvecklade sig, kän-

na vi redan af det föregå-

ende. Ljungby och Arup
gingo, efter Rudolf Vil-

helms död 1763, och sedan

kusinen på Svaneholm åt-

nöjt sig med Ryssås i

Småland, till Sten Coyets

fem döttrar. En sjätte dot-

ter hade dött året förut.

Egendomen fördelades då

i fem lotter, så att Mag-
dalena Sofia Coyet fick

på sin andel Arup, me-

dan Ljungby delades af

de fyra andra, af hvilka

en var gift, nämligen

Helena Juliana. Hennes
man, den förut omtalade

landshöfdingen i Kristian-

stad friherre Gabriel Spar-

re, var det som öfvertog

skötseln af Ljungby. Frök-

Sknlpierad stol. Ofvan/ör

porträtt af Grefvinnan So-

phia Lovisa Wachtmeister

född Wachtmeister.
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narna Co)-ct berättas ha nöjt si^- med allt, utom
med en sak: att han i vindflöjeln lät sätta sitt

namnchiffer.

Ar 1804 afledo Sparre och den sista gamla
fröken Coyet, nämligen Christina Elisabeth, och
arftagerska till det stora godset var landshöf-

dingens dotter Ulrika Lovisa Maria Sparre,

sedan 1780 gift med riksdrotset grefve Carl-

Axel Wachtmeister. Afven om förhållandena un-

der den Wachtmeistcrska tiden ha vi tack vare

porträtten redan fått någon aning, men ett och
annat återstår dock att tillä^rea.

Cienom att erlägga 40,000 rdr till ett par
Coyetska släktingar, baronerna Maclier, fick

Ljungby förvärfd egendoms natur i riksdrotsets

hand, och denna behöll det äfven efter hans
d()d år 1 8 10, tills under riksdrotsinnans tid år

1830 Trollebcrgs fideikoni misskaraktär öfver-

flyttades till Ljungby, som därefter fick namnet
TroUe- Ljungby. Afven Arup hade blifvit fideikom-

miss. Till ett dylikt hade det stiftats af fröken

Magdalena Sofia Coyet (f i 796) till förmån för

riksdrotset och hans hustru samt deras efterkom-

mande enligt noggrant stipulerade bestämmelser.

Riksdrotsets ende son var grefve Hans Gabriel,

som när modern 1848 gick ur tiden, tillträdde

de bada fideikommissen Ljungby och Arup.

Excellensen I lans (iabriel Trolle-Wachtmeister

lefde ända till i 87 i. (3m honom yttrar Ljunggren:

»Icke blott af ckelcifskronan, äfvcn af lagern har

han gjort sig be)ie iiicritus. Redan från liarndomen

älskade han naturvetenskaperna och \'innlade sig

siirdeles om ornitologien. — Sedan han
lämnat det offentliga lifvet, började han studera
kemi, först under Berzelii ledning, sedan i sitt

eget på Arup inrättade laboratorium. Frukterna
af dessa studier äro flera utmärkta afhandlingar,
högeligen värderade af Berzelius, med hvilken
vetenskapens furste han förenades genom den
varmaste vänskap -. Hans tvä första gemåler
ha vi redan lärt känna i Bredas vackra porträtt.

Den tredje och sista var friherrinnan Sigrid Mar-
gareta Fleming

(f 1861). Hans son i andra äk-

tenskapet och de båda godsens fideikommissarie
ända till 19 10 var landshöfdingen, hofmarskal-
ken grefve Axel Knut Trolle-Waehtmeister, gift

med grefvinnan S. L. Wachtmeister. Deras äldste

son öfverstekammarjunkaren fil. doktor grefve
Ha)is Gitsfaf Trolle-l'VaeJitmcisier'-ä.x TroUe-Ljung-
bys och Arups nuvarande innehafvare. Sedan
1892 är han gift med Anna Rosenblad och har
ett barn, sonen Oskar Carl-Axel Fredrik, född 1893.

Till sist må helt kort omnämnas Trolle-Lj ung-
bys ekonomibyggnader. Fordom bildade ladugår-

den en fyrkant å norra sidan midt emot slottet.

Två tornlika hus med höga släta rösten, hvilka

byggnader bildade stallängornas afslutning mot
gården, stå kvar från gamla tider. Den östra

har genomkörsel och afslutar ännu i dag en

lång, ehuru i senare tid restaurerad stallänga

af tegel, hvars norra ände uppfördes 1 74 1 af

Sten Coyet. Den intressanta gamla gafvelbygg-

naden, som har två våningar, biir i järnklammer
inskriften: K. G. S. O H. i6j6, som så tyd-

Stcninuicn och <iiirdsflyglarna, sedda frän slottet.
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Kyrkan.

ligt som möjligt ger besked om uppkomsten.

Den motsvarande västra gafvelbyggnaden är

väsentligt större, med å gafveln fönster i fyra

våningar, åt öster ett utsprång med en urtafla.

Detta hus bär inskriften: IV. J. C. E. G. S.

A:o lyoo. Antagligen nedbrändt af snapp-

hanarne 1678, har det återuppbyggts af hof-

kansleren och hans hustru Elisabeth Gyllen-

stierna. Någon västlig länga finnes dock ej nu

mer. Till det pittoreska huset sluter sig en

efter ritning af professor Scholander på 1850-

talet uppförd modern byggnad i villastil som
nu tjänar till arrendatorsbostad. Den nya ladu-

gården ligger i nordväst, omfattande bl. a. en

stor längomgifven gård med den öfverbyggda

gödselstaden på planen.

Trädgården finna vi väster om slottet. Den
presenterar sig i gammal stil med klippta granar

och höga afvenbokhäckar. En vidsträckt park
har under de senare decennierna uppvuxit,

sträckande sig öfver slätten närmast söder om
slottet och kyrkan. Den senare är flera gånger
ombyggd, blott tornet ser nu mer ålderdomligt

ut. På en sydlig gafvel står årtalet 1 606. Under
kyrkgolfvet sofva Gyllenstiernor och Coyetar i

flera generationer, hvilka tagit det korta steget

från riddarsalen till slottskapellets grafkor. —
Trolle-Ljungby gods, som utgör 40-"/4so nian-

tal med ett taxeringsvärde inalles af 2,823,400
kronor och en areal af 1 5,000 hektar, är, med
undantag af skogen, som utgör cirka 4,000
hektar, uppdelad i 180 större och mindre arren-

degårdar samt 208 smäbrukslägenheter, förde-

lade inom Trolle-Ljungby socken med 24 -'/oo

mantal till ett taxeringsvärde af 1,532,100 kronor;

inom Gualöfs socken med 4-732 mantal till ett

taxeringsvärde af 322,400 kronor; inom Näsums
socken med 6'/^ mantal till ett taxeringsvärde

af 328,100 kronor; inom Ifvetofta socken med
8% mantal till ett taxeringsvärde af 412,300
kronor; inom Kiaby socken med % mantal till

ett taxeringsvärde af 25,000 kronor; inom Ejäl-

kinge socken med i
Y^, mantal till ett taxerings-

värde af 83,700 kronor; inom Nymö socken

med 27ii; mantal till ett taxeringsvärde af 91,300
kronor; samt inom Ahus socken med 1724 nian-

tal till ett taxeringsvärde af 43,500 kronor.

Utom hufvudgården finnas följande större

gårdar: Bengtsro, Yanneberga, Sjögård, Håkan-
ryd^ och Mossagården.

A godset finnas tegelbruk, väderkvarn, tvenne

vattenkvarnar samt ångsåg.

Häckarna i trädgården.
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HJULAROD
HARLÖSA SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

AroUSTAF UPMARK

Hjularöds slott ilr ett af Skånes yngsta,

men gårdens historia kan följas långt till-

baka i medeltiden. Första gången namnet

förekommer i bevarade urkunder är år 1391,

då Kristina Koiistantinsdoitcr den 25 juli ut-

färdar ett bref på »Iljulerodh» till Bosjökloster.

Denna Kristina

Konstantinsdotter

tillhörde ätten Kyr-

ning och var gift

med en väpnare,

Lars Persson, hvil-

ken m()jligen till-

hörde ätten Hjul;

fru Kristina, soiu

år 1396 kallas den

nämnde väpna

rens »efterlefvcr-

ska \ skänkte den

25 januari 1396
ytterligare en gård

till Bosjökloster.

Under medelti-

dens senare del

tillhörde Hjularöd

i kraft af ofvan-

nämnda gåfvobref Bosjökloster och l)]cf jämte

andra klostergods vid reformationen indraget till

danska kronan. Liksom fallet var med många

andra af de skånska f. d. klostergodsen blefvo

äfven I^osjöklostergodsen med Hjularöd under

I 500-talet bortförlänade till olika danska adels-

män, den ene efter den andre, bland hvilka

Kammarherre Hans Tall.

nämnas: /r/ 7o>-dsen Falk (1535— 36), den af-

satte Lundabiskopen Torhcrn Bille (1537— i 55 i),

Hans Barnekoxv (1551— I559)' ^^'^^^ Rosenspane

till Skarhult (1559— LS^s) och hans änka fru

Mefia Roscukrauiz, som år 1567 gifte om sig

med Peder Oxe, hvilken innehade förläningen

från 1 574 till sin

död. Dennes sys-

kon ägde länet

1578; kronan där-

emot I 57g. »Har-

lösa län» med
l)land andra Hju-

laröd mageskifta-

des I 58 I till brö-

derna Anders och

Wilhelm Dres-

sclbcrey, jämte tre

andra deras brö-

der.

Wilhclni Dressel-

bero- bildade slut-

ligen åren 1589
— I 590 Hjularöds

sätesgård af hem-

manen Hjularöd,

Stockc och Birkeröd samt cn »commun» i Hju-

laröd, hvarmed godsets historia såsom sådant

begynner. Efter all sannolikhet lät Wilhelm

Dresselberg här uppföra en manbyggnad, belä-

gen på samma plats där det nuvarande slottet

reser sig. Wilhelm I^resselberg dog såsom den

siste af sin ätt och Hjularöd ärfdes af hans

Grefvinnan Anna Toll

född Falkenberg.



6-VENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Hjiilaröd enligt Burman-Fischcr.

dotter Mctta Drcsselberg, som år 1616 gifte sig

med Fredrik Parsberg (f 1653). De sålde år

1622 Hjularöd med åtskilliga underlydande gär-

dar till landtdomaren i Halland Kimd Gabriel-

seii Ackeleije. Denne ökade godset genom att till-

byta sig angränsande gårdar, men under för-

vecklino-arna vid Skånes öfverrång till Sverige

blef Hjularöd honom fråntaget och skänktes år

1658 af Karl X Gustaf till amiral Henrik S/u-

hjelin (f 1668). Efter Knud Gabrielsen Ackeleijes

död blef godset emellertid återstäldt till hans

arfvingar.

Dessa arfvingar sålde år 1662 hufvuddelen

af Hjularödsgodset till sedermera generalen och

generalguvernören i Wismar frih. Friedrich von

Bncinvald 1693), som under följande årtionden

blef ägare till en mängd angränsande hemman
och gårdar. — I venne hans söner afledo barn-

lösa, hvarför Hjularöd år 17 10 tillföll dottern

Einereiiiia von BiicJnvald (j 1738), änka efter

öfversten friherre Reinhold v. Liewen ("j" 1701).

Hon ärfdes af sina båda döttrar, af hvilka den

ena Charlotta Elisabeth v. Licwen år 1720 gift

sig med öfverste Berndt Villielin von Delhvig

(")" I 74 i) och den andra Sofia Kristina v. Lieiven

afled ogift i 740.

Den förstnämnda systern, fru von Dellwig,

satt som änka kvar på Hjularöd ända till sin

död år 1 76 1 och genomförde en mängd för-

bättringar på godset. — Af hennes båda efter-

lefvande söner, öfverstelöjtnanten Fredrik von

Dellivig och ryttmästaren Kristian Georg von-
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De/kviiT (y 1807), utlöste den senare redan 1761

sin broder, sä att han blef ensam ägare till

Hjularöd.

Ar 1805 sålde ryttmästaren von Delhvig-

Hjularöd med underlydande till sin frände kam-
marherren frih. Ka)-/ GustaJ v. Schwcriu (f 1855),

som ärfdes af sin dotter Ihita Katarina v. ScJnvc-

rin, gift med ryttmästaren Axel Toll (f 1867), de

nuvarande ägarnes farfar. Hans ende son, rytt-

mästaren Axel Toll, afled 1882 och lämnade

Hjularöd i arf till sina båda söner, Axel Toll

och kammarherre Flans Toll, af hvilka den

sistnämnde är Hjularöds nuvarande slottsherre.

Kammarherre Hans Toll är sedan 1899 gift

med grefvinnan Anna Falkenbcro^ a/ Bålbv.

Ofvanstående uppgifter angående ägarne till

Hjularöd grunda sig på anteckningar, som ställts

till mitt förfogande af kam-

marherre Hans Toll, hvilken

jämväl i sin egenskap af det

nuvarande slottets byggherre

haft att meddela viktiga upp-

lysningar angående förhål-

landen som kommo i dagen

i samband med gräfnings-

och grund 1iiggn i ngsarbeten

a

för det nya slottet.

Hjularöd ligger cirka ux)

meter öfver hafvet på höjden

af den ås, som sluttar ned

mot Vombsjön och dess ut-

lopp Käflinge å eller Löd-

deström. Den nuvarande

borgen reser sina röda tegel-

murar och torn direkt ur

de omgifvande vattenfyllda

vallgrafvarna på samma lilla

holme, där en gång den äld-

sta manbyggnaden på Hjula-

röd var belägen. \'id de

gräfningar, som företogos

här på 1890-talet, anträffa-

des nämligen -stensättnin-

gar» på tre olika nivåer un-

cler hvarandra, tydande på

att trenne olika l)yggnader

här eftcrträdt hvarandra före

det nuvarande slottet. — Vid

hvilka tidpunkter dessa olika

hus tillkommit är naturligen

vanskligt att afgöra. Man
har velat antaga att den

djupast ned belägna grun-

den tillhört den gamla väp-

rden från 1 300-talct,

den mellersta det hus, som Dresselbergarna möj-

ligen åt sig låtit uppföra i slutet af i 500-talet.

Den öfversta stensättningen har ingått i den

byggnad, som finnes återgifven i det bekanta

Burman-Fischerska gravyrverket, och som full-

ständigt slopades först i samband med upp-

förandet af det nya slottet.

Den Burmanska bilden, där »Julared» är af-

bildadt sådant det såg ut omkring 1680, visar

en långsträckt, tvåvånings korsvirkesbyggnad,

belägen midt på den rektangulära holmen, till

hvilken en vindbrygga söderifrån ledde öfver.

Framför denna bildade de likaledes i korsvirke

uppförda ladugårdsbyggnaderna och en m.ur-

omgifven trädgård ett slags förborg, en anord-

ning som återfinnes på en mängd af de skånska

gårdar, som Burman aftecknat.

Borggården från portlornscntrén.
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Porttornet med väktargångar och borggärden. Till höger synes slottet och i bakgrunden buxbomanläggningarna.

Detta hus, som tilläfventyrs uppförts af den

ofvan omtalade Knut Gabrielsen Ackeleije, öfver-

gafs såsom boningshus i slutet af i 700-talet, då

ett »corps-de-logis», bestående af en stor en-

våningslänga med frontespiser och ett åt öster

utskjutande midtparti på pelare uppfördes utan-

för holmen pä den plats där numera västra

hälften af en buxbomanläggning utbreder sig.

Här samt öster- och söderut låg i gamla tider

ett helt komplex af byggnader, corps de logis,

köksflygel, stallar, ladugård, loge m. m., hvilkas

läge framgår af äldre gårdskartor. Alla dessa

nedrefvos efter hand åren 1878— 1906, hvari-

genom plats erhölls för de vackra och välskötta

trädgårdsanläggningar, som nu utbreda sig på
»fastlandet» söder om slottet.

Som redan nämnts uppfördes det nuvaran-

de Hjularöds slott under 1890-talet, 1894—
97, efter ritningar af arkitekterna I. G. Clason

och L. Wahlman. — Idén till det hela, i dess

stora hufvuddrag, men äfven till en mängd de-

taljer, gafs af byggherren själf och hela slottet

står där som ett bevis på kammarherre Tolls

lifliga intresse för och kunskap om den äldre

medeltida, särskildt den franska slotts- eller rättare

borg-arkitekturen. — De förnämsta förebilderna

hafva varit de bekanta franska medeltidsborgarna

Cou^y-le Chateau i Champagne från 1200-talet

och Pierrefonds nära Compiégne från slutet af

1300-talet; det förra har varit bestämmande för

anläggningen i sin helhet under det att enskilda

partier, framför allt den stora donjonen, det cen-

trala midttornet, efterbildadts efter Pierrefonds.

— Gifvetvis äro måttförhållandena på Hjularöd

vida mindre än i de väldiga franska feodal-

borgarna: under det att den stora donjonen i

Coucjy-le-Chateau håller 3 i meter i diameter och

55 meter i höjd så äro motsvarande mått på
Hjularöd 1 1 meter och 34 meter. — Under
det att de nämnda franska slotten äro uppförda

af natursten, är materielet i Hjularödsborgen

rödt tegel och granit; förebilder i detta afseende

hafva varit åtskilliga i tegel uppförda slott i

Holland, bl. a. slottet Teilingen, som en gång
uppförts af förfäder till ätten Toll.

Oaktadt motiv sålunda hämtats från flera olika

håll, är det ifråga om Hjularöd icke tal om
någon direkt kopia. De kontinentala feodal-
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Slottet frän söder.

borgarna hafva varit inspirationskällor för den

borg i medeltidsstil, som kammarherre Toll här

låtit ui)pföra. Såsom framgår af de här repro-

ducerade planritningarna, har rumsf()r(lelningen

och den allmänna anordningen af i)yggnaden

däraf fått en egendomlig prägel; i dekorationen

både den yttre och den inre ingå medeltida

motiv, men f. ö. har man inom denna medel-

tidsram anordnat v.n mot nutidens fordringar

svarande bostad, hvars be-

hag ytterligare höjes genom
de natursköna omgifnin-

garna och en dyrbar in-

redning med talrika före-

mål af stort intresse. De
vanskligheter, som ju alltid

måste vara förbundna med
en så genomförd arkaise-

ring på det arkitektoniska

området, hafva på Hjularöd

i stort sedt lyckligt öfver-

vunnits.

Vi nalkas söderifrån och

se det stora midttornet om-
gifvet af de oregelbundet

grupperade längorna och

småtornen resa sig fäst-

ningslikt afvisande bakom
sina gamla, vattenfyllda

grafvar. Ofver en stilenlig

vindbrygga går infarten

genom ett kreneleradt port-

torn, beläget i komplexets

sydöstra hörn, in pä en stenlagd borggård. Dess

södra och östra sidor begränsas af tinnkrönta

murar med väktargångar och de öfriga af don-

jonen och de från denna framspringande bygg-

naderna, en utefter norra och en utefter västra

sidan. Bakom donjonen ligger en mindre helt

kringbyggd gård med ett litet torn i komplexets

nordvästra hörn.

Kn bred trappa invid det stora tornet för

Sa/ong: — jl. Knhiiicll. — 32. I.oggia.
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Slottet från nordost-

upp till en terrass och till hufvudportalen med
en omfattning af huggen sten i romansk stil.

Till höger i den mot öster framspringande fly-

geln ligga en trappa upp slottsherrens privata

rum med arbets- och rökrum samt till vänster

i donjonen en stor, rund hvardagssalong, hvar-

ifrån man inkommer i den i komplexets västra

del belägna sof- och gästrums-flygeln. — I dess

bottenvåning ligga kök och ekonomilokaler.

Hufvudtrappan upp till de öfre våningarna

är förlagd i norra flygeln intill donjonen, och är

försedd med dekoration, smäckra sandstensko-

lonnetter med romanska kapitäl och målningar i

romansk stil, utförda, de senare, efter byggherrens

anvisningar. — Våningen två trappor upp är

slottets hufvudvåning, med en stor salong i östra

flygeln och i donjonen ett stort biblioteksrum

med väggfasta hyllor. Till matsalen kommer
man efter att hafva passerat en sm.al väktargång

som löper i kurtinen rundtom den förutnämnda
lilla gården; jfr planritningen.

Den öfversta våningen innehåller ett antal

gästrum och högst uppe i donjonen befinner sig

en ännu ej fullt inredd hvälfd riddarsal

Af den fasta inredningen i rummen må utom
biblioteket nämnas stora salongen, där väggarna

4 I o

äro indelade med smäckra mahognypilastrar och

taket efter motiv från slottet Neuschwanstein i

Terrassen med utsikt öfver ekparken.
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Slotlcl från nordväst.

o^ästvanin-

an-

Bayern är förscdt med en rutindelning-, dekorerad

med motiv hämtade från Tollska ättens stam-

mödrars vapen. — Väktargånj^en i kurtinen,

som leder till matsalen, är dekorerad med mål-

ningar i medeltidsstil samt en fris ui)plagande

namn och årtal på de fältslag, i hvilka medlem-

mar af ätten Toll deltagit. — Matsalen är försedd

med en hög ekpanel med ett väggfast skåp, biälk-

tak och en stor öpi)en spis

med omfattning af marmor
— Sofrums- och

garna äro fullt modernt
ordnade.

liiand mc)l)ler och pr}d-

nadsföremål i de olika rum-

men finnas en mängd föremål

af intresse. I r()krummet i

bottenvåninijen står sålunda

en stor skulpterad och inlagd

kista daterad 1644, samt ett

skåp af 1 600-talstyp. — Af

holländskt ursprung från 1 600-

talet är ett ståtligt kabinettskåp

med rika inläggningar i salon-

gen, hvartill ett motstycke fin-

nes på Söfdeborg i Skåne.

Möbleringen i

utoöres för

ska rokokomöbler, två l)yråar och två sekre-

tärer af vanlig typ, ett par soffor med vackra

skulpturer samt ett antal förgyllda stolar af den

fransk-svenska karaktär, som var på modet i

Sverige under 1 750-60-talen. — En märklig

pjäs i detta rum är ett bordsur bestående af

ett sockelparti med det af hopplister omgifna

uret samt därpå ett kapitäl af brons uppbä-

salongen

öfrigt af sven- Rökrummet (nr \- °\ planen).
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Salongen (nr 30 a jilnnen).

rande en Atlasfigur, likaledes af

brons, med himmelsgloben på sina

axlar, tyskt arbete från 1600-talets

midt. - - Väl sammanhörande med
rokokomöblerna är ett konsolur af

jakaranda med bronsbeslag signe-

radt »Ernst å Stockholm N:o 743».
I matsalen står ett golfur, signe-

radt »Modeweg, Malmö», och på
panelens hyllor äro uppställda ett

stort antal pjäser, koppar, fat, bålar

etc. af kinesiskt porslin med ätterna

Falkenbergs och TroUes vapen samt
namnen »G. H. Falkenberg, Wi-
weka Trolle» och dateringen »den

25. Oktober Ar 1789». — Bland
märkligare silfverpjäser är att nämna
ett par stora kaffekannor i rokoko

förfärdigade år 1761 af Ystadsguld-

smeden P. Kleen.

Till Hjularöds sevärdheter hör
äfven en till cirka iio nummer
uppgående vapensamling, som till Bordsiir, IfiOO-ialct.
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större delen är uppsatt pä väggarna

i hufvudtrappan. Samlingen, som
hopbragts af kammarherre ToU och

föregående ägare, är af ett särskildt

intresse därför att den innehåller ett

osedvanligt stort antal vapen förfär-

digade och signerade af svenska va-

pensmeder. - - Bland de blanka vap-

nen märkas ett par värjor med
.spanska klingor, den ena signerad

af den berömde Toledosmeden Her-

nandez, samt en värja med enkelt

mässingsfäste och klingan signerad:

»Wira bruk anno 1750». Af svensk

tillverkning är en värja, som skänkts

af Karl Johan som kronprins till

fältmarskalken Johan Kristoffer Toll;

den är signerad: »C. G. Norberg,

Stockholm», samma signatur, som
återfinnes på en värja, nu i Lifrust-

kammaren, som skänkts af kron-

prinsen Karl Johan år 1814 till

kommendören R. \W. Baekbore.
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Matsalen .1 [ilaiuii:.

Skjutvapncn omfatta ett stort antal bössor

och pistoler. J ill de äldsta höra tre armborst och

en hjullåsbössa med clfenbensinläggningar från

i6oo-talet. — Den berömda Bresciasmeden La-

/aro Lazarinos namn läses på pipan till en bössa,

hvartill låset långt senare fcirfärdigats af S. Grön-

stedt i Stockholm. - IMand mera bekanta

Stockholmska l)r)ssme(l(M" äro i samlingen f()re-

trädda hofpislolsmeden Johan Fredrik Meidin-

ger (f 1769), Reichardt med tvenne bössor, af

hvilka den ena

å pipan bär

signaturen Fe-

lix ]\Ieier,samt

G. F. Met/ger

(f 1 809), som
signerat både

låset och pi-

pan på en vac-

kert utstyrd

flintlåsbössa

från 1 700-ta-

lets senare del. I 'apcnporsUn

— En bössa med knallås bär signaturen »S.

(iradman, Stockholm» och på det till knallås

ändrade låset till en annan bössa läses namnet:

»B. Mård», en i Jönköping under senare delen

af 1 700-talet verksam klensmed. — Af i den

svenska landsorten verksamma bösssmeder fin-

nas signerade arbeten af Johan Kerst i Lands-

krcMia och V. L. Björkman i Norrtälje, båda

flintlåsbössor. — En vackert arbetad flintlåsbössa

med bakladdning är en gafva af kejsar Paul af

Rvssland till

den ofvan om-

talade fältmar-

skalken J. K.

Toll.

Bland pisto-

lerna finnas

flera par som
äro synnerli-

oen väl beva-

rade och goda
representan-

ter för svenskt
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Trappafsats i våningen 1 tr upp (nr 13 å planen).

vapensmide: ett par med guldinlagda pipor äro

såväl å dessa som å låsblecken signerade af

David Bars, verksam i Stockholm under 1 700-

talets förra del; ett par andra äro signerade af

den likaledes under i 700-talets början i Stock-

holm verksamme Schertiger, och af den ofvan

omtalade Reichardt äro ett par flindåspistoler

med prydliga stålbeslag.

Af särskildt intresse äro ett par eleganta flint-

låspistoler, förfärdigade af Felix Meier i Wien,
hvilka enligt å piporna anbragt inskrift hafva

tillhört Carl Gustaf Tessin. — Samme Felix

Meier i Wien har signerat ett par andra pistoler,

hvilka å låsblecken bära signaturen: »Utterberg,

Norrtelje». — Bland andra svenska namn som
förekomma å pistoler i Hjularödssamlingen må
nämnas: »Th. Sandström, Stockholm», »I. Lund-
gren» och »L. Blekberg», den sistnämnde en i

Jönköping verksam pistolsmed.

Till sist må på tal om vapensamlingen nämnas
ett tungt bröstharnesk, som uppgifves hafva till-

hört den ofvannämnde ägaren till Hjularöd,

generalguvernören Friedrich v. Buchwald(f 1693)

samt en liten samling betsel m. m. minnen från

snapphanefejderna, funna i en åker på Hjula-

röds ägor.

Biblioteket, som omfattar cirka 5,000 band,

är grundlagdt af friherre Karl Gustaf v. vSchwerin

(f 1855) och har sedermera tillökats af de senare

ägarna till Hjularöd; hufvuddelen utgöres af

historia, framför allt svensk, vidare genealogi,

heraldik och konst, framför allt arkitektur; slut-

ligen en betydande afdelning med svensk och

nyare fransk skönlitteratur.

Till Hjularöd har sedan gammalt hört en tafvel-

samling — utom porträtten till hvilka vi nedan

återkomma — omfattande ett 40-tal nummer,

af hvilka flertalet äro upphängda i rökrummet

i bottenvåningen. De flesta synas vara 1 700-

tals-kopior efter äldre original och samlingen

är troligen inköpt på en gång af någon bland

Hjularöds äldre ägare. — A en liten duk med
drickande bönder förekommer signaturen D.

Teniers, och samma konstnär har uppgifvits som
mästare till en bondstugeinteriör. Franz Mieris

uppges, enligt en gammal inskrift å baksidan,
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såsom mästare till en genremålning- .>ein Doctor

und seine Frau». — I Gottfried v. Schalckens art

äro ett par små taflor med ljuseffekter. — Bland

de öfriga kopiorna förekomma sådana förnäm-

liga konstnärsnamn som Paolo Veronese, AIu-

rillo, Holbein, Rembrandt m. m. — Det hela

är en af dessa okritiskt ihopkomna »köpesam-

lingar» som icke voro ovanliga under 1 700-

talet och där enkla tredje^ och fjärde-handskopior

utan vidare tillskrefvos originalens mästare. —
En karakteristisk svensk sak är ett landskap

»Utsikt öfver

Vettern med
Brahehus >

signerad af C.

Bennet.

Den till ett

30-tal num-

mer uppgåen-

de porträtt-

samlingen i

olja och mi-

niatyr förva-

ras till större

delen i stora

salons^en och

matsalen och

hänför sig så

godt som ute-

slutande till

den nuvaran-

de ägarens

släkt och dess

fränder. Den
äldste ägare

till Hjularöd som här finnes återgifven är kam-

marherren friherre Karl Gustaf von Schwerin

(I 1855), af hvilken finnes ett porträtt i olja

och en miniatyr. Vidare hans dotter, Brita

Katarina von Schwerin (f 1859) och hennes

man ryttmästaren Per Axel ToU (j 1867), åter-

gifna dels i olja dels i miniatyrer, af hvilka

mannens signerad: »Way 1823». Bland minia-

tyrerna finnas äfven porträtt af fru Brita Kata-

rinas systrar, Ottiliana Augusta, gift med fri-

herre Anders Gabriel Rålamb och Hilda Gu-

stafva von Schwerin (f
ogift 1832) samt rytt-

mästar Per Axel ToUs berömde farbroder fält-

marskalken, grefve Johan Kristoffer Toll
Jt

1 81 7). — k-tt miniatyrporträtt af en herre från

1700-talets slut anses föreställa häfdaforskaren

Sven Lagerbring (f 1787). hvilken var den of-

vannilmndc Karl Gustaf von Schwerins^morfar.

Af hans son, landtmarskalken grefve Karl La-

gerbring (t 1822) finnes ett porträtt i olja som

Biblioteket (nr 28 å planen).

utgör en skizz i litet format till ett af Karl

Fredrik von Breda måladt stort helfigurspor-

trätt å Skarhult.

Af ätten ToUs äldre medlemmar finner man
här porträtt (kopia) af den nuvarande ägarens

farfars farfar öfverstelöjtnanten Reinhold Gustaf

Toll (y I 75 i). — Ätten v. Schwerin representeras

utom af förutnämnda porträtt äfven af ett antal

dylika återgifvande fränder till friherre Karl

Gustaf v. Schwerins förfäder nämligen riksrådet

grefve Jakob Filip v. Schwerin (t 1779), hans

fru Charlotta

Sofia v. Boh-

len (t 1773)
och hans mor
Maria Johan-

na Buren-

skiöld
(t

I 774)
samt hans

svärföräldrar

regeringsrå-

det grefve

Karl Henrik

v. Bohlen (y

1757) och

hans hustru

Anna Eleono-

ra v. Norman,

m. fl.

I stora sa-

longen hänga

utom de of-

van omtalade

släktporträt-

ten en pastell

framställande Gustaf III samt ett par från början

af 1700-talet härstammande tämligen groft må-

lade porträtt i olja föreställande tvenne rysk-

tatariska furstar, det ena med en lång inskrift

på latin, som omtalar att porträttet föreställer

Achilles :^ex stirpe Davidis et Salomonis fa-

milia(iue Bagrationis» etc.

Den östra delen af borgholmen, utanför den

östra sträckmuren är ordnad såsom en träd-

gårdsparterr med blommor, buskar och höga

träd, omfluten af de breda kanalerna, i hvilka

svanor simma omkring. — Utanför borgholmen

på södra sidan omgifves infartsvägen af tulpan-

träd och vidsträckta buxbomshäckanläggningar,

som begränsas af höga bokhäckar med plataner,

bortom ^hvilka gårdens ekonomibyggnader ligga.

En fruktträdgård ligger i sydost och österut
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blickar man från bortrtrårdsterrassen ut öfver

stora grönskande ängar, skuggade af åldriga ekar

och längst bort begränsade af lummig bokskog,

där talrika rådjur hålla till. — Från stora don-

jonens öfversta våning erbjuder sig en vidsträckt

utsikt öfver det bördiga Skånelandt; närmast

slottet böljande fält kransade af löfskogsdungar;

i söder utbreder sig Käflingeåns dalgång med
Vombsjöns vattenspegel i öster och längre mot
sydväst glittrar Krankesjöns yta.

Afståndet från Hjularöd till Harlösa station

på järnvägslinjen Ortofta— Sjöbo är endast ett

par kilometer och till Askeröd å linjen Eslöf

—

Sjöbo cirka 4 kilometer. — Afståndet fågelvägen

till Lund är cirka 25 kilometer i västlig rikt-

ning.

Hjularöds gods består af Hjularöds säteri

med underlydande Harlösa säteri, Viken, Asne-

röd, Heshult, Harlösa by, Ryd, Kromhult, Hög-
hult m. m. i Harlösa socken samt Säljeröd i

Ostraby socken utgörande sammanlagdt 2,250

hektar, hvaraf 400 hektar skog; sammanlagda
taxeringsvärdet uppgår till något öfver en och

en half miljon kronor.

Borggården från väktargången. T. v- donjonen, niidt fram terrassen.
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ÅRUP
IFVETOFTA SOCKEN, VILLANDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

AF AUGUST HAHR

Vid den vackra Arupsän eller Skräboån mvd
dess klart rinnande vatten, utL;-örande Ifö-

sjöns utlopp i hafvet, ligger Arups herre-

säte, ett fideikommiss, som innehaf\es af fidei-

kommissarien till det angränsande Trollc-Ljung-

by, hvilken i dessa

trakter alltså här-

skar öfver en areal,

större än mänga
tyska furstendö-

men.

Vi stiga af vid

Bromölla station

och nägra minu-

ters promenad i

vagn föra oss fram

till gården.

Tre alléer ut-

mynna rakt fram-

för densamma. \"\

ha följt den högra

och ha då, strax

innan vi svänga

upp, till höger de Grefpe Hans Trolle-Wachtmeister.

granithvggda stal-

larna och logarna bildande en väldig fyrkant. Så

<)ppnar sig en stor grön plan framf()r Arups

slottsvilla. Till höger oCh vänster, innan vi nått

alldeles fram, ligga två gulputsad(^ tvåvånings-

bveirnader, rymmande källare, kontorslokal m. m.

JJ)e äro minnen af det gamla Arup.

Gårdens nutida manbyggnad är en stor villa-

SkaiiP. XI\'. 4

ÖfverstckammarjLinkaren

byggnad i tegel, som dock sedd framifrån näppe-

ligen låter ana, att den r)'mmer så mycket. Den
är en våning hög med både sockel- och tak-

våning och af en bredd, som ej kommer långt

efter längden, samt är försedd med torn och

utsprång och plåt-

täckta takpartier.

Dess konstnärlige

upphofsman är nu-

mer aflidne arki-

tekten Frofn i Häl-

singborg.

Betrakta vi litet

närmare gårdsfa-

saden, finna vi den

tämligen samman-
satt: mellan två si-

dopartier, af hvilka

det högra är starkt

framspringande,

ett frontonparti,

som dock verkar

väl smalt. Det vän-

stra sidopartiet,

med två fönster,

är ganska enkelt, afslutadt uppåt med en bred

konsollist af trä. Det frontala midtpartiet sträcker

sig upp öfver taklisten, är horisontalt afslutadt

och har midt på ett krön med rak gesims öfver

en rundbågsfris. På uppsatsen, som krönes af

det Wachtmeisterska vapnet (i cement), läses

årtalet 1884. Där väggen nedanför genombrytas

Grcfvinnan Anna Trollc-Wachtmeister

född Rosenblad.
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af ett par fönster, stå bokstäfverna A. K. T.

W. och 5! L. W., syftande på byg-gherren,

framlidne landshöfdingen grefve Trolle-Wacht-

meister och hans grefvinna, född Wachtmeister.

Ett femsidigt utsprång (Erker) med balkong

upptar större delen af frontpartiets vägg. Det
högra sidopartiet springer, som sagd t, betydligt

fram, och har till vänster ett sexhörnigt torn-

framsprång, som fått en fyrkantig öfvervåning

af trä med genombrutna sirgaflar på sidorna.

Plan af hufvudvåningen.

I. TambiLr. — 2. Förmak. — 3. Salons^: — 4. Mahal. — 5.

Grefvumam skrifi-um. — 6. Sofnun. — 7. Grcfvciis skyifrzim.— 8. Bibliotek. — 9. Servrringsrzan. — 10. Trappa ii/l ofrr
våningen. — n. Terrass.

I hörnet mellan detta nu omtalade parti och

fasadens midt finner man portalen dock nästan

alltför mycket inklämd. En trappa leder upp till

densamma. Ofvan den hvälfda portbågen löper

en konsolgesims, hvaröfver ett rundfönster är

anbragt. Dörromfattning, gesims och rundfön-

strets ramverk äro af cement. Afven sockeln är

cementerad. Sidopartiernas konsolfris dock af trä.

Mera lyckad, mera lugn och harmonisk verkar

den motsatta fasaden, som vetter åt den knappt

ett stenkast från byggnaden flytande än. Här
se vi två flyglar, den till vänster kraftigare fram-

skjutande af tre fönsters bredd, den till höger

däremot mycket måttligt framdragen samt sma-

lare, med endast ett enda fönster. Midtpartiet

har trenne fönster, af hvilka det mellersta jäm-

väl är dörr, som för ut till den här anbragta

höga murade altanen, omgifven utåt af baluster-

räckverk, utom där trappan leder ner i träd-

gården. Det är, som man på förhand gissar,

den stora salongen, som framför sig har altanen

med dess utsikt öfver ån bort mot ett härligt

fjärrperspektiv med blåa skogklädda berg i fon-

den. Ryssbergets sträckning, som bildar gränsen

mot Blekinge.

Utefter den täcka ån ligger parken. y\nda

in till åbräddarne växa ej blott höga alar och

pilar, utan äfven ekar, bokar etc, hvilkas grenar,

flerstädes bildande riktiga hvalf, sträcka sig ut

öfver det strida vattnet. Breda gångar genom-
draga den uppåt ån mestadels af bok bestående

parkskogen. Vandra vi fram ett stycke, träffa

vi en kvarn med sitt tunga vattenhjul, medan
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midt öfver ett annat väldigt

hjul är afsedt för ett trösk-

verk. Något utanför parken

ligger ännu en kvarn — små
idyller verkligen med de stora

vattenhjulen susande under

gröna löfhvalf. \'i kommo att

tänka på gamla holländska

målningar, af Hobl)ema t. ex.,

så intagande måleriska te sig

dessa motiv för det öfver-

raskade ögat.

Där parken öfvergår i träd-

gård — »den ljusa parken»

kallar folket denna del — står

ett flertal sällsynta träd, en

platan af utomordentlig h()jd,

röda kastanjer, större och

mindre tulpanträd, en mängd
akasieträd, blodboksträd o. s. v.

Nedåt ån, på andra si-

dan byggnaden, uppenbara sig uthusbyggnader,

som brvgghus, mejeri m. m., inbiiddade i rik

grönska. Strax intill för en körbro öfver ström-

men.

Det niir af manbyggnaden förvånar oss ge-

nom (lo i relation till huset oxanliijt h()tja rum-

Villan sedd från ån.

men, fullkomligt slottslika rum hVån tamburen

triida vi f()rst in i löiiiiakct, som har enfärgade

ljusröda tapeter, empiremöbel i hvitt klädd med
blommigt ljusrödt siden. Rummet är för öfrigt

smyckadt med dyrbara konstmöbler och intres-

santa gamla porträtt.
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Salongen, därinnanför grefvinnans skrifrum-

Två magnifika gustavianska byråar, försedda

med rika inläggningar och beslag, förekomma
sålunda. Den ena är signerad: Giord af Jonas
Håltstcn. På byråarna se vi en hel del värde-

full keramik, bl. a. sällsynta figuruppsatser från

1700-talets slut, utförda af den franska fabriken

La Courtille, koppar och fat från Sévres, Berlin

och andra berömda gamla fabriker, prof slut-

ligen på en i sin art åtminstone i Sverige unik

Wedgwood-servis med gröna randorneringar

och blommotiv, olika för hvarje pjäs — en

verklig dyrbarhet.

Salongen är ett mycket

stort, ljust och gladt rum med
hvita tapeter, möbler i gusta-

viansk stil och i empire, för-

gyllda samt klädda med ljus-

blått siden.

Hvad som dock kanske

mest lockar en konstälskare

att här närmare studera äro

de många 1 700-talsporträtt,

som pryda väggarna såväl i

förmaket som salongen. Några
af dessa äro gamla Arups-

porträtt, andra testamente af

den för några år sedan af-

lidna grefvinnan Clara Bonde.

Bland de senare finna vi sär-

skildt Diiben-porträtt, några

af högt värde. Så möter oss

ett porträtt af grefve Carl Vil-

helm Dliben i oval ram, sig-

neradt P. Krafft ijg^. Den
afbildade är klädd i svenska

dräkten. Bilden tillhör Kraffts

allra senaste produktion med
dess mörka färgtoner och för-

kärlek för en rödbrusig kar-

nation. Bakpå finner man föl-

jande tidstypiska vers:

»O, ljufva, sanna bild utaf den
bästa far,

som skänktes af din hand åt

mina glada dar.

I sorgens mörka stund, då jag
hans minne gråter,

du ger mig med hans blick, ännu
hans kärlek åter.»

Långt tidigare är hans

grefvinna, född friherrinna

Diiben, målad af ingen mindre

än GustafLundberg, i ett char-

mant, väl bibehållet ungdoms-
porträtt i pastell, obestridligen

en af de vackraste bilderna på Arup. Till dessa

båda i salongen befintliga bilder höra samman
några Diiben-porträtt i förmaket, så ett par

högst värdefulla Lundbergska pasteller, fram-

ställande den ena grefvinnan Bielke, född gref-

vinna Diiben, den andra grefve Bielkes andra

hustru, född friherrinna Fredrika Diiben, syster

till grefvinnan Diiben (i salongen). Dessa por-

trätt äro bröstbilder i fyrkantiga ramar, det af

friherrinnan Diiben bättre bevaradt än det andra.

En tredje syster, gift grefvinna Posse, se vi åter

i oljemålning af samma storlek som pastellerna.

Salongen, därinnanfoi Jonuakct t- v. och malsalcn t. Ii.
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Rihiioti-krt.

jII. Dräkten iirFörebilden har vill varit en paste

likväl af ett senare mode.

Som lätt färt,da^da teckningar i svarta ramar

presentera sig portriitten af grcfvinnan Diibcn,

född riksgrefvinna Schcniburg, samt hennes son

grefve Gustaf I)ii!)cn som barn. P^adern, di-

plomaten grefve Ciustaf Diiben, ("j" 1812) återges

i en miniatyr. Till de testamenterade Diibenska

porträtten h()r därjiimte en fran omkring 1 600
stammande målning på trä,

som framställer l^lisabcth

Bessler, gift med Anders Dii-

ben. På baksidan står I ler

.Anders Diibens \-älborna hus-

fru» samt hennes dödsår 162g.

Denne Anders Dtiben var den

Diibenska skiktens stamfar

.samt organist i S. Thomas'

kyrka i L(Mp/ig. 1 lans son

med samma namn inflyttade

till .Sverige och blef kungl.

hofkapellmiistare.

Men här finnas också iildre

Arup-porträtt. Fröken Mag-

dalena Sofia Coyet hade, som

vi känna från Trolle-Ljungby,

testamenterat Arup som fidei-

kommiss till riksdrotsetWacht-

meister och hans gemål LHrika

.Sparre. Dessa båda senare

uppenbara sig därför här med

rätta. Deras porträtt ha målats af [/// /hi Pascli,

men endast riksdrotsinnans är signeradt: »Ulrica
F. Pasch pinx. 1784». Riksdrotset se vi i den
s. k. svenska dräkten med serafimerbandet. Från
omkring samma tid och af samma hand äro
ett par något liknande bilder på Trolle-Ljungby.

Dräkterna äro dock ej desamma.
Nuvarande fideikommissinnehafvarens farfar,

excellensen grefve Trolle-Wachtmeister var i sitt

tredje äktenskap gift med friherrinnan Sigrid

Margareta Fleming af Liebelitz. Därigenom ha
några Fleming-porträtt kommit till Arup, så t. ex.

hofmarskalken friherre Johan Casimir Flemings

porträtt, måladt antagligen af Sc/ic/JcI, som äfven

torde utfördt det som motstycke till detta upp-

satta konterfejet af en annan friherre Pleming.

.Som en alldeles säker Scheffel bör man anse

det ovanligt vackra porträttet från i 744 af frö-

ken l^va Margareta Lagerberg, sedermera gift

med presidenten grefve J. Cronstedt. Det är ba-

rockstiimning i detta porträtt, t. ex. i den svällande

blå manteln mot den molniga mörka himmeln.

Bröst och ansikte äro förträffligt modellerade

samt stå i en något gulaktig karnation mot bak-

grundens dunkla toner. En dotter till grefvinnan

Cronstedt vardt gift med sedermera öfversten

friherre Fredrik Fleming af Liebelitz. Både

dennes och hans hustrus, grefvinnan Anna Beata

Cronstedt, porträtt träffa vi i samlingen. Det

senare bär på baksidan påskriften: »Måladt vid

55 års ålder 1808 . Friherre Fleming afled

1799, men hans porträtt synes vara måladt

samtidigt med det nyssnämnda. Konstnären

Matsalen.
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är obekant. j\Ian kan gissa på någon kopist

efter Per Krajft d. y. Det var en dotter till

detta par, som vardt excellensen Wachtmeisters

tredje hustru.

Äfven ett Brahe-porträtt må antecknas, ehuru

anledningen till dess härvaro är oss obekant.

Axel von Fersen d. y.

Det återger fröken Ulrika Juliana Brahe, gift

först Lieven, sedan Gyllenstierna. Porträttet,

som är en större midjebild, är måladt 1720,

och hela dess art visar hän på David von Krafft.

Tyvärr är det rätt skadadt af tiden.

Slutligen ha vi bland de gamla konterfejerna

att dröja något vid fyra härvarande Fersen-

porträtt.

Först ha vi det gamla riksrådet, som så strängt

nagelfor Gustaf III. Här möta vi honom som
en ganska kraftig åldring, uppträdande i harnesk

och peruk. Den ovala bröstbilden visar sig vid

närmare undersökning vara i senare tid upp-

snyggad och rentoilerad. En anteckning bak-

på: Jakob Biörck ijSo upprepar naturligtvis,

hvad som står på originalduken. Biörcks spe-

cialitet var att kopiera Lundbergs pasteller,

hvarför ett motsvarande pastellporträtt af den
äldre Fersen antagligen måste finnas.* Riks-

rådinnan Fersens porträtt verkar nästan som
en modern kopia. Och i allmänhet har Fersen-

porträtten varit föremål för en kraftig, alltför

kraftig restaurering. Så har det här afbildade

porträttet af den. ryktbare Axel von Fersen d. y.

* Enligt uppgift i H. M. Konungens konstsamling.

vid restaureringen fått en helt annan dräkt. Det
vackra uttrycksfulla och väl modellerade hufvu-

det är däremot orördt. Porträttets signatur i

nedre vänstra hörnet har öfvermålats. Dock
urskiljes årtalet 1786 samt ett par bokstäfver.

Möjligen har där stått »Pasch», men vore så

Eva Sophia Piper, född von Fersen.

Pastell af öfversten Johan von Rosenheim.

fallet, hade man här ett för denne — den yngre

Lorenz Pasch — underbart väl lyckadt verk.

Af ett visst intresse är äfven porträttet af

grefvinnan Sofie Piper, född von Fersen, en rätt

mörknad pastell i oval ram. Fonden är nu-

mer nästan dunkelblå. Det är icke något mäster-

v^erk visserligen, men dess upphofsman är en

rätt sällsynt målare, nämligen öfversten Johan
von Rosenheim. Bakpå har denne skrifvit med
bläck: »Peint par J. von R. Colonel. 1796».

Ofverste von Rosenheim hade nedärft konstnärs-

blod i ådrorna. Hans morfar var ingen annan

än Karl Xll:s bekante hofmålare David von

Krafft.

Men äfven moderna porträtt finnas på Arup.

Den skånska konstnärinnan Emilia Lönnblad

har utfört två stora porträtt af grefve Hans
Trolle-Wachtmeister och grefvinnan Trolle-Wacht-

meister, född Rosenblad, två stora knästycken,

återgifvande de afbildade sittande, grefven i hof-

uniform och ordnar, grefvinnan i ljusblå siden-

klädning. Ej minst det senare är af god effekt

och ett af konstnärinnans bästa arbeten.

Samma hand har utfört en bröstbild af grefvens

far, landshöfdingen Trolle-Wachtmeister, liksom
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ett porträtt af grefvens son. Bland i samlingen
förefintliga porträttskulpturer må till sist nämnas
en gipsmedaljong af bildhuggaren Göthe, åter-

gifvande excellensen grefve H. G. TroUe-Wacht-
meister.

I den rikt och gediget verkande matsalen,

som är helt och hållet l)oaserad, finner man en

i boaseringen insatt svit af i grått i grått ut-

förda figurtapeter, framställande Psyke-sagan.

De funnos å det gamla Arup och stamma från

i8oo-talets början.

Innan vi öfvergå till några ord om Arups
forna ägare, böra vi framhålla, att Arups gamla
nu försvunna manbyggnad låg något närmare
ån än den nuvarande. På TroUe-Ljungby finnes

ett brickbord från slutet af i 700-talet, hvarå en

målning ses, framställande det i grönskan in-

bäddade äldre huset vid denna tid. Det var

en rätt lång envånings träbyggnad med fram-

springande flyglar. Takanordningen var märk-

ligt hög med tvenne fall och vertikal mellandel,

alltså af en typ, som tillhör 1600-talets slut,

men dock förekommer rätt långt in på följande

århundrade. Antagligen t)Vggdes den under

I 730-40-talen. Bilden visar äfven samma yppiga

vegetation, som iinnu i dag ge åstränderna deras

stämningsfulla karaktiir. Med ett f()rändradt,

lägre tak, med gulputsade väggar med hvita

knutar och fönster- och dörromramningar lefde

den äldre byggnaden kvar långt in i våra dagar

och rcfs fullständigt först, sedan den nya slotts-

villan 1884 stod fullstilndigt färdig.

Om gårdens ägare har en ky rkoherde i Ifve-

tofta vid namn ^Anders Lana-rus lämnat några

uppgifter i en 1783 daterad, på Arup förvarad

skrift.* Hvad han där yttrar om den tidigast

kiinda ägaren kunna vi här ordagrant återge.

.\rups gård, > skrifver han, »förmenas hafva

fått sitt namn af den för])iflytande ån, äfvcn

* De knappa nutiseina lia hiir kciniplctu-rats nunl iippyifler ur

Svfiiskn Adelns ätlarlallur.

Gamla by^giungcn pä Aiiip sedd från gårdssidan.

4

som det förmodas, att den blifvit uppbyggd af
en fröken Sq^a BraJie, om hvilken man förvisso
vet, att hon bott här år 1618. Denna fröken
Brahe ligger begrafven i Ifvetofta kyrka, hvarest
hennes liksten ligger framför altaret med denna
påskrift: »Her under ligger begrafven asrlig och
welbyrdig jomfru Sophie Brahe til Arup, H.
Jens Brahes datter til Widsköle, som hen-
sowede i Herren Anno 16— den — . Gud
forlene Minde med alle Tro Christne en a;re-

fuld Opstandelse». Prästen omtalar vidare, att

stenen varit fullsatt med adliga vapensköldar,

som dock alla voro nästan utplånade. Han
drar naturligtvis den riktiga slutsatsen, att fröken

Brahe själf låtit utföra grafstenen, och att efter-

lefvande glömt bort att ange hennes dödsdatum.
Den därnäst omtalade ägaren är Otlo Lmdenoiv
till Borgeby (j 1 697 på Själland). Från honom
transporterades gården till Ejlcrt Holck, hvars

hustru Rigborg Bille var dotter af Sten Bille

och Rigborg Lindenow. Det nämnes visserli-

gen, att en dotter till Rigborg Bille, Rigborg
Holck, vardt gift med landsdomaren Peicr Cni-

scbjöiii, men att modern skulle öfverlefvat dottern

och sålt Arup till hofkansleren Hlhelm Julius

Coyct. Denne man känna vi från Ljungby hi-

storia. I lans tretlje hustru var Anna Sofia

Lindenow, en dotter till ofvannämnde Otto Lin-

denow.

Hofkansleren, som afled i 709, lämnade Arup
till sin äldsta dotter (i första giftet) Magdalena

Mlhcliiiiua Coyct, änka efter den 1703 aflidne

öfverstelöjtnanten Seved Lillichöök af Pårdala.

Hon dog I 737, och gården gick sedan till dotter-

tlottern Christina Mao^dalcna Roos, dotter af Eli-

sabeth Juliana Lillichöök \\ i 7 2 i ) och generalen

m. m. friherre A.xcl Eiik Roos (Karl XII:s be-

nimda drabant), samt sedan 1737 gift med rytt-

miistaren fohan Maonus Svinhu/vud till Dingel-

vik och Arup, som han skref sig, af hvilka

egendomar han gencMu process förlorade den

Gamla hyggningen sedd från ån.

3
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senare till öfverstelöjtnanten friherre Sten Coyet

på Ljungby (t i 755)-

Redan under hofkansleren förenades Arup med
Ljungby och återkom nu efter att en kortare

tid varit på andra händer till Coyetska släkten.

Från Ljungby historia erinra vi oss, huru friherre

Sten Coyets egendomar slutligen fördelades. Arup
tillföll I 763 hans ogifta dotter Magdalena Sofia

Coyet, medan de fyra öfriga döttrarna, af hvilka

en, Helena Juliana, var gift med landshöfdingen

friherre Gabriel Sparre, delade besittningen af

Ljungby. Ar 1 794 stiftade fröken Magdalena

Sofia af Arup ett fideikommiss till förmån för

sin systerdotter grefvinnan U/rika Sfarre och

dennas make riksdrotset grefve Carl-Axet JJ\ie//t-

jncider, hvilka 1796 tillträdde detsamma. Efter

riksdrotsinnans död 1848 blef sonen excellensen

grefve Hans Gabriel IVac/it/neistei- innehafvare

af Arup, liksom ock af det 1830 stiftade Trolle-

Ljungby fideikommiss. Fideikommissarie efter

excellensens död 1871 vardt landshöfdingen

grefve Axel Knut IVacht/iieister S3.mt efter dennes

bortgång 1907 öfverstekammarjunkaren fil. dr

grefve Hans Waclitmeister. Med tillträdet till

TroUe-Ljungby fideikommiss följer, som bekant,

äfven Trollenamnet. Grefve Hans Trolle-Wacht-

meister är sedan 1892 gift med Anna Rosen-

blad.

Af de TroUe-Wachtmeisterska domänerna har

Arup vanligen valts till sommarvistelse. Excel-

lensen, känd bl. a. som framstående kemist och

vän till Berzelius, vistades där gärna. Här hade

han sitt laboratorium, senare flyttadt till Trolle-

Ljungby, här intresserade han sig lifligt för

platsens försköning, hvarom den härliga träd-

gården jämte parken ännu bär vittne.

Det bör i detta sammanhang ej lämnas onämndt,

att ännu ett annat sommarhem ofta tagits i

anspråk inom den Wachtmeisterska familjen,

nämligen det under Trolle-Ljungby hörande, vid

hafsstranden liggande Valje, som man på en

halftimmes promenad i vagn från Arup kan

uppnå. Där, vistades med förkärlek landshöf-

dingen Trolle-Wachtmeister. Numer disponeras

det om somrarna af en syster till grefve Hans
Trolle-Wachtmeister, fröken Amelie Wachtmei-
ster. Valjes läge är verkligen paradisiskt. Bok-

skogen går här ända ner till stranden — något

numer i Skåne ytterst sällsynt — och upptager

de i hafsbukten utskjutande näsen.

Gården är bebyggd med ett vackert gulput-

sadt hus med brutet tegeltak. Af stilen att

döma stammar huset från tiden omkring 1750.

Bredvid detsamma ligger emellertid en annan

gammal byggnad af högst ålderdomlig karaktär

— ett mindre envånings stenhus med hög murad
och hvälfd källarvåning och till planen en mycket

bred rektangel. Taket är högt och brant med
fall åt alla fyra sidor. På en inmurad sten

läser man »Werket prisar Alästaren» samt ena

hälften af ett årtal — 58. Den andra borthuggna

hälften var antagligen 16— . Med utsikt öfver

vida hafvet är den lilla gården en sannskyldig

liten idyll.

Arups gods, som utgör 2 3-"-y204s mantal med
ett taxeringsvärde af 1,243,300 kronor och en

areal af 6,000 hektar, är med undantag af skogen,

som utgör cirka 2,000 hektar, uppdelad i 4

1

större och mindre arrendegårdar samt ett 90-

tal småbrukslägenheter, fördelade inom Ifvetofta

socken med i4--'"'7,;i ,1 mantal till ett taxerings-

värde af 832,000 kr; inom Näsums socken med

4\'ii; mantal till ett taxeringsvärde af 129,400

kronor samt inom Blekinge län och Sölvesborgs

landsförsamling, Asarums och Mjällby socknar

med 4 "748 mantal och ett taxeringsvärde af

281,900 kronor.

A godset finnes 4 vattenkvarnar och ett

""arfveri.

De största gårdarna äro Arup med en areal

af 400 har i Ifvetofta socken, Hafgård med 90
och Lenoarvd med 68 har likaledes i Ifvetofta.



QVESARUM
SÖDRA RÖRUMS SOCKEN, FROSTA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Qvcsarum hör icke till Skånes gamla histo-

riska g-ods med anor i unionstiden, utan

dess historia går tillbaka till jämförelsevis

sen tid, ja, man torde kunna säga, att först med
den Moltke-I luitfeldtska posessionen från år

1865 gården fatt

ett större intresse.

Den iir belägen

i trakten nordost

om Ringsj()n, helt

nära länsgränsen

samt vid en liten

af den tiickastc löf-

skog kransad insjc),

Ovesarumssjrm. I

denna del af Skåne,'

drager Linderöds-

åsen fram, och

landskapet är rätt

kuperadt samt har

i forna dagar varit

en skogsbyggd.

Hvad vi närma-

ården finnare

Ryttniästarcn

Grcfrc Adam Moltke-Huitfeldt.

af skog förutom

vackra bokskogar, är dock till större delen af

nuvarande ägarens fader anlagda barrskogsplan-

teringar. Den slottslika herrgårdsbyggnaden om-

gifven af uråldriga ekar ligger på en höjd vid

sjöns s()dra ända. Landsvägen drager tätt förbi

gärdsplanen, så att ladugårdsbyggnaderna kom-

mit att lio-ira ett stvcke till vänster om gården.

1'tefter sjöstranden utbreder sig trädgård och

I)ark.

1 sin beskrifning af Malmöhus län af år 1765
yttrar Gillberg om Ovesarum, dels att det utgör

en bv, dels att herr kapten von Böhns hemman
är väl bebyggdt

och ligger ganska

väl vid en sjö. Men
af det forna Ove-

sarum finnes med
undantag af ett

par grundmurade
ladugårdshus intet

kvar.

Den nuvarande

herrgårdsbyggna-

den ligger på sam-

ma plats som den

gamla och är en

tegelbyggnad från

1865, uppförd ef-

ter ritning af ar-

kitekten 07'e Peter-

sen i tidig skånsk

renässans med

franska element. Byggnaden höjer sig i två

våningar ofvan jordvåning med åt gårdssidan

framspringande två tornartade flyglar med pavil-

jongtak samt prydda med en kraftigt utskju-

tande rundbågsfris. Åt sjösidan äro i hörnen an-

bragta två rundtorn med af rundbågar uppburen

skyttevåning, däröfver plåttäckta kägellika huf-

Grefvinnan Stina MoUke-Hiiitfeldt

född Gyllenkrok-
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Gå I dsfasaden.

var. Alla de branta taken äro klädda med skif-

fer. Midtpartiet åt sjön har en frontespis, lika-

ledes försedd med kraftig rundbågsfris. På fron-

tenen läsa vi årtalet 1865. Krönet utgöres af

det i friskulptur utförda af örnar burna Moltke-

vapnet. Med sina kraftiga borglika former och

sina röda tegelytor, mot hvilka de hvitmålade

fönsterkarmarna vackert bryta af, ingår bygg-
naden förträffligt i landskapet. Genom sitt do-

minerande läge på strandhöjden erbjuder den
en härlig utsikt öfver den löfskogskransade sjön,

öfver hvars yta ett par små täcka holmar sticka

upp.

Vända vi oss från denna del af gården, till

hvilken äfven hör en modern uthusbyggnad i

tegel, till de delvis betydligt äldre ladugårdarne,

finna vi grundmurade längor omkring två går-

dar. I de äldre gråstenshusen observera vi här

och hvar inmurade gamla grafstenar från 1600-

talet och ännu äldre tid. Alldeles bredvid fin-

ner man en stor fruktträdgård (fruktträd och
bärbuskar) och på andra sidan landsvägen ar-

rendatorsbostället. Gröna backar, saftigt grön-

skande ängar och dunkelgröna skogar bilda en

verkningsfull ram kring det hela.

Gå vi in i den vackra slottslika herrcrårds-

byggnaden, beträda vi först en rikt dekorerad
hall, nedre hallen. Redan här möta vi, hvad som

för Ovesarum tycks vara en specialitet, nämligen

en öfverflödande rikedom på gamla träskulp-

turer. Dörrarna, dels till den midt emot liggande

salongen, dels till den till höger liggande matsa-

len med dess förrum, ha en omramning af ståtliga

korintiska kolonner på höga postament. Kolonn-

skaftens nedre del är prydd med nederländska

beslagsornament. Dessa härliga kolonner från

tiden omkring 1600 skola enligt uppgift stam-

ma från I^öge i Danmark. De skulpterade dörr-

krönen äro däremot moderna. Det ena bär

Aloltke-vapnet (de tre fåglarna), det andra en

med greflig krona krönt sköld och årtalet 1865.

Flygeldörrarna äro beklädda med delar af

gamla skulpterade 1 600-talskistor och -skåp. Här
se vi naiva figurframställningar med bibliska

motiv: Bebådelsen, Maria med barnet. Den barm-

härtige samariten o. s. v., liksom äfven rena

genrescener och allegoriska figurer. Skulptu-

rerna äro enligt uppgift från Schleswig, ett land,

där ju träsniderikonsten har gamla anor, dock här-

leda sig en del från Gudmuntorps kyrka i Skåne.

I hallen stå äfven två präktiga snidade ekkistor

från Schleswig, af hvilka den ena bär årtalet

1635. Hallens väggar äro klädda med äldre

skånska väfnader, hvilkas originella mönster och

härliga friska färger bidraga att ge rummet lif

och karaktär, En af väfnaderna bär signaturen
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Fasaden åt sjön.

E. S. I ). iHj^. Här får man ater ett bevis på,

hvilken skatt vSkåne ilgcr i sin uråldriga, i våra

dagar med rätta återupplifvade väfnadskonst.

Salongen är numer endast hiilften så stor

mot livad den varit förut. Den smyckas af

vackra tlyrbara mTjhlcr samt familjeporträtt och

andra bilder, i liir må blott niimnas en stor

familjegru{;p af lukcisbcfo^, franistiillande grefvens

farfar grefve Adam (iottlob Moltkc-I luitfeldt mod

gemål och trenne barn, en barngrupp af må-

hända samme konstnär, återgifvande grefvens

faster och yngste farbroder. Båda dessa por-

trättgruppcr utmärka sig för de klara distinkta

färger och den noggranna teckning vi äro vana

att träffa i den Eckersbergska konsten, liksom

vi här återfinna den hjärtliga, okonstlade stäm-

ning, som göra denne mästares ])orträtt så till-

dratrande.

Hsiki öjvii sjöii
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Nedre hallen.

En af väggarna upptages af en stor djur-

målning, »Räf på andjakt», signerad Sig2i>-d

Dahl 1864. Den är hållen i ganska mörka
toner; är kanske af tiden något fördunklad. En
magnefik rokokospegel, som säges ha tillhört

Struensee, dyrbart kinesiskt porslin och en ståtlig

gammal ljuskrona af glas förhöja rummets ge-

digna karaktär.

Grefvens salong och skrifrum sluta sig intill

den stora salongen, Skrifrummet ligger i det

västra rundtornet. Salongen eller rökrummet
har väggen klädd med ekpanel och därofvan

imiteradt gyllenläder. Dörrarna äro äfven här

prydda med figurreliefer af gammalt datum
med scener ur passionshistorien. På ena väg-

gen är uppsatt en värdefull vapensamling, som
har fått en mycket originell omramning, näm-

ligen af ytterdelarna af ett al-

tarverk i trä. Ramen är sam-

mansatt af krönet, undersat-

sen och vingarna af ett altar-

ramverk från början af 1600-

talet. Det är snidadt med
verkligen öfverlägsen skick-

lighet. Sidoutsprången eller

vingarna äro högst fantastiskt

komponerade med beslags-

verk, blommor, frukter, le-

ionhufvuden, lejontassar etc.

Gamla altarverk ser man i

våra dagar helst på sina plat-

ser eller i ett museum, men
för femtio år sedan hade man
en helt annan uppfattning af

deras betydelse. Endast att

se konstvärdet i dem var emel-

lertid för den tiden något

ganska sällsynt.

Taket är ett paneltak i re-

nässansstil. Från detsamma
nedhänger en magnifik 1 600-talskrona. Bland

porträtten märka vi ett synnerligen väl utfördt

porträtt i olja af grefvens farfar (af obekant

mästare) och en bröstbild af grefvens farfars far.

Tornrummet täckes af ett gotiskt kupolhvalf.

Kisla. Väggparti och dörr i hallen.
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Salongen.

Ililr liar ett <^ammalt solidt 1 650 dateradt skap

af schlesviij^skt ursprung fått plats. Dygderna
Spes och Fides (i helfigur), Temperantia och

Frudentia (i halffigur) pryda detsamma. På ])a-

nelen rundt om rummet äro uppställda skulp-

terade figurer, som hört till något altarverk, från

1 500-talets slut, figurer, som framställa Moses,

David, Johannes Döparen, allegoriska kvinno-

figurer etc.

Förrummet' till] "matsalen har en hög panel,

som äfven fortsätter kring matsalens väggar.

Ofvan panelen imiteradt gyllenläder. Här står

ett stort skåp nied värdefulla porslinspjäser,

(jammalt porslin är en af attraktionerna på
Ovesarum. \'i finna sålunda sachsiskt, danskt.

holländskt och

ostindiskt pors-

lin. På salens

Kristallkrona i salongen.

Rökrummet.

panel aro upp-

ställda en del

d)'rhara pjäser, däribland några synnerligen

praktfulla Delftervaser.

Gå vi trappan upp till öfre våningen, som
upptages af sängkamrar, barnkammare, gästrum,

samlade kring en hall, öfre hallen, falla våra

blickar å trappans fondvägg på en stor olje-

målning, framställande »Dybböl skans 1864»

och utförd af målaren Siv/onsen. Det är en

scen från löpgrafvarna, med porträtt af några

i striden deltagande personer, däribland grefve

Wladimir Moltke-Huitfeldt.

1 ()fre hallen finner man ett

par l)aIustradkolonner af sam-

ma typ som i nedre hallen. Här
står äfven en präktig skulptur-

smyckad nedertysk kista.

Vända vi oss från dessa kort-

fattade anteckningar om hufvud-

byggnaden, hvilka beträffande

dyrbara möbelföremål betydligt

skulle utvidgas, enär sådana fin-

nas äfven uti icke för närvaran-

de använda rum, vända vi oss,

som sagdt, härifrån till Qve-

sarums historia i äldre tider,

måste vi upprepa hvad vi re-

dan i början af dessa rader

yttrade, nämligen att gården

och egendomen såsom sådan

först genom den Moltke-PIuit-

feldtska familjen fick en större

märklighet.
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Dörromfattning i tornrummet. Därinnanför rökrummet och

salongen.

Gillberg omtalar 1765 som ägare till Ovesa-

rums hemman en kapten von Böhn, hvilket väl

bör vara von Böhnen, en familj, som innehade

Råbelöf och andra egendomar i Kristianstads

län. Den som ägare af nämnda hemman om-
talade kaptenen var säkerligen en af kapten

Ludvig Gustaf von Böhnens söner, kanske kap-

ten Ca)-/ Glista/ von BöJinen (f som major 1784).

Gården säges sedan ägts eller disponerats af

Gustaf III, en dock egendomlig uppgift. Fak-

tiskt kom den i hvarje fall senare i den be-

kante hofkansleren friherre Christoffcr Bogis/aus

ZIbcfs ägo. I denne har alltså Ovesarum en af

sina märkligare ägare i äldre tid. Zibet var

hofsekreterare hos konung Adolf Fredrik, blef

under Gustaf III:s tid underdirektör vid Kungl.

teatern, 1792 statssekreterare vid Utrikesexpe-

ditionen, men tillhörde de af Reuterholms onåd
träffade, hvilket gjorde att han i 793 måste ned-

lägga sina ämbeten. Sin tjänst vid Utrikesex-

peditionen återtog han dock i 799. Zibet gjorde

sig sedan känd som fruktad censor i tryckfri-

hetens öfvervakande. Som obetydlig vitterlekare

eller på grund af andra förtjänster tillhörde

han Svenska Akademien. Han afled 1809, af

harm öfver revolutionen, berättas det, samt slöt

själf sin ätt. Under hans vistelse på Ovesarum

under onådsåren drunknade hans broder rege-

mentsauditören Lars Zibet i Ovesarumssjön år

1798.

Den därpå följande ägaren var ryttmästaren

friherre AlelcJicr Falkenberg, därefter kaptenen

vid Vendes artilleri Peter Axel Dahl genom
sitt gifte med friherrinnan Charlotta Trolle, dot-

ter till kammarherre Nils Trolle till Klågerup

och syster till den 1890 aflidne fideikommis-

sarien till Trollenäs och Fulltofta friherre Nils

Trolle. Kapten Dahl afled på Fulltofta 1857,

hans friherrinna 1893.

Från kaptenskan Dahl köptes Ovesarum 1865

af hofjägmästaren grefve Wladhnir AIoltke-Huit-

feldt, som är det moderna Ovesarums egentliga

skapare. Sålunda tillökades egendomen, nyod-

lingar upptogos, skogsplanteringar i stor skala

utfördes. De vackra barrskogarna äro ett af

grefve ]\Ioltkes många verk. Nyssnämnda år

byggdes äfven den nuvarande herrgårdsbygg-

ningen, och äfven andra betydande byggnads-

arbeten vidtogos på gården.

Den grefliga ätten Moltke-Hultfeldt inkom till

Sverige 1865 med ofvannämnde grefve Wladi-

mir. Dennes farfar £^eheime-konferensrådet o^refve

Gebhard Moltke till Moltkenborg ärfde det Huit-

feldtska fideikommisset och fick af denna an-

Dcl inre af tornrummet (xkrifrummet).
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Matsalen.

denna förbindelse stammoder till Gustaf Vasa.

ledning- 1843 rättighet att till det Moltkeska sedan Johan Moltkes dotter Margareta blifvit gift

namnet och vapnet lägga det I luitfeldtska nam- med riksdrotset Christer Nilsson Vasa och genom
net och vapnet. (Till de tre svarta fåglarna kom
alltså i skölden en

röd tvärbjälke i silf-

vcrfält.) De Moltke-

Huitfeldtska fidei-

kommissen äro ärft-

liga för grefve (icb-

hards manliga och

kvinliga ättlingar,

därefter för grefve

Otto Joachim Moltke

Mspes manliga och

kvinliga ättlingar.

Moltke-ätten, som
tillhör Danmark och

Tyskland, hade äfven

under medeltiden va-

rit representerad i

Sverige, i det Hen-

ning Moltke I 363 hit

ledsagade Albrekt af

Mecklenl)urg och blef

svenskt riksråd. Den-

na tidiga svenska

linie utslocknade med
riksrådet Nils Afoltke, Öfre hallen med Simonsens tafla »Dybböl skans 1864^
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Efter grefve Wladimirs död 1894 är rytt-

mästaren vid skånska husarregementet grefve

Adam Wladimir Moltke-HtLitfcldt Ovesarums
ägare. Han är sedan 1900 gift med friherrin-

nan Eva Kristina Gyllenkrok, dotter till kam-
marherren friherre Axel Gyllenkrok på Björns-

torp och hans maka född Reenstierna.

Genom grefvens systers, grefvinnan Elises

giftermål med preussiska generalen och chef

för generalstaben Helmuth von Moltke, en bror-

son till den store fältmarskalken Helmuth von

Moltke, har den svenska ättegrenen kommit i

släktförbindelse med den tyska Moltkeätten och

i nära förbindelse med fältmarskalken och hans

familj. Denne besökte också under sina senare

år Ovesarum, och hans minne vårdas naturligt-

vis högt i den svenska familjen af den under

århundraden högförnäma lysande ätten med de

tre svarta Moltke-fåglarna i vapenskölden.

Ovesarums areal uppgår till 500 tunnland

åker, 1,500 tunnland skog, 500 tunnland hagar,

mossar och sjö, tillsammans 2,500 tunnland.

Skogarna, gran, bok, ek, befinna sig i det ypper-

Skåp med en del af porslinssamlingen.

4

Ur porslinssamlingen.

ligaste skick. Alla barrskogar äro planterade

från och med 1865. Gården består utom af

hufvudgården, som är utarrenderad, af 19 mindre

arrendehemman och torp. Taxeringsvärdet är

215,000 kronor.



SPANNARP
AUSÅS SOCKEN, SÖDRA ÅSBO HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

Spannarp är beläjrct något mera än en half

mil söder om Engelholm i västligaste delen

af Kristianstads län och ungefär två kilo-

meter väster om Spannar[)s station å bandelen

Engelholm-Astorp af \'ästkusthanan. \'ägen från

stationen löper på norra sidan om den höga,

skogkliidda Herninge-backe och är närmast

gården omgifven af cn allé af kastanjer och

lönnar. Gården ligger på slättlandet, men huf-

vudbyggnaden är omgifven af en vidsträckt

park med lummiga träd. Fordom har trakten

varit skogbevuxen, men numera utbreda sig

på alla sidor bördiga, odlade fält. — Gillberg,

som, i sin år 1767 utgifna beskrifning öfver

Kristianstads län säger att »gården ligger i

skogen belägen, som wäl giör utsigten inskränkt

Gården från väster.
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men situationen icke dess mindre behagelig»,

omtalar också att »wid denne gård kan årligen

försäljas en ansenlig hop spannemål och under-

hållas ett märkeligit antal foder-Chreatur».

Spannarp omta-

las redan i början

af I 500-talet, men
dess ägare tyckas

i de flesta fall haf-

va ägt äfven an-

dra gårdar så att

Spannarp icke va-

rit af dem bebodt,

utan endast bru-

kats som afvels-

gård. Nordväst

om den nuvaran-

de hufvudgården

ligger grunden till

en liten byggnad,

som förmodas haf-

va varit det äldsta

Spannarp. Det har

i så fall varit ett

mycket litet hus, såvida icke andra delar däraf

blifvit fullständigt jämnade med jorden, när den

nuvarande hufvudbyggnaden uppfördes. Möj-

ligen skulle gräfningar invid de nämnda grund-

murarna gifva besked om huru därmed förhåller

sig, huruvida här funnits en äldre hufvudbvggnad

Kammarherren

Friherre Axel Gyllenstierna-

eller icke. För närvarande är det omöjligt att där-

om uttala någon bestämd mening. Den plats där

de nämnda grundmurarna ligga är på tre sidor om-
gifven af nästan igenfyllda dammar eller kanaler,

något som ju i

och för sig godt

stämmer öfverens

med antagandet af

att här legat ett

medeltida eller

I 500-talshus. De-

lar af sumpmarken
kunna ju hafva

blifvit igenfyllda

när det nya Span-

narp anlades.

Detta uppgifves

af Gillberg, i hans

ofvan citerade be-

skrifning, hafva

skett år 1 740;

ägare och bygg-

herre var då öf-

verste Isak Ceder-

crantz (| 1758), som samtidigt ägde och bebodde

det i den västra grannsocknen belägna Yegeholm.

Hvarken öfverste Cedercrantz eller hans arfvin-

gar lära hafva bott på Spannarp; de rester af

byggnadens äldsta fasta inredning som finnas

bevarade härröra dock från 1 700-talets senare

Friherrinnan Hedvig Gyllenstierna

född Grefvinna Snoilsky-

ilujviulhyggnaden frän sydost.
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Hiifvtu1by<i<inadcn från iu>rJost.

del. Gården arrenderades en lid af lagmannen

()fver Skåne Magnus Mink och huset skall hafva

inredts till l)Ostad åt hononi, men han skall

aldrig- hafva infKttat. l""<)rst från i'S,:;i, då

Spannar[) ink(")j)tes af majoren friherre Kjell

l>arneko\\', har huf\ udb\'g"gnaden varit bel)odd

af ägarne. - - Den nuvarande ägaren, friherre

Axel Gyllenstierna och hans friherrinna, Hedvig
Snoilsky, som år igo2 köpte godset, hafva låtit

hufvu(.ll)vggnadcn undergå en genomgripande

reparation, h\ar\ id d(K:k alki användbara rester

af dess gamla fasta inredning bibehöllos.

llafvudbx-ggnadcMi bildar en stor rektangel

med I I f()nster i den mot väster vända hufvud-

fasaden; den ilr uj)pfr)rd i två våningar af rödt

oputsadt tegel under brant tegeltak. I takfoten

reser sig en tresidig frontespis, hvilken liksom

byggnadens hela midtparti är öfvervuxen af den

allra frodigaste murgr<)na. Alla fönster hafva

\ id den senaste reparationen försetts med bågar

med små rutor och hufvudportalen har i l>ehåll

(Ml enkel sandstensomfattning; taklisten iir rikt

profilerad i formt(\i;'el.

h"ramf()r hufvudbyggnaden utbreder sig en

stor gård, omgifven i norr och söder af tvenne

envåningsflvglar likaledes uppförda af rödt tegel

under höga, något svängda tegeltak. Fh-glarna,

af hvilka den ena bebos af inspektören, den

andra inrymmer ekonomilokaler, förbindas med
hufvudbvggnaden genom låga murar med mas-

siva fvrsidiga grindstolpar, putsade i hvitt. Den
främre, västra sidan af gården begränsas af

tvenne vatten fyllda dammar, mellan hvilka den

alléomgifna västra infartsvägen går fram.

Invid hufvudbvggnadens östra fasad har nu-

varande ägaren låtit uppföra en rymlig och

ovanligt smakfull veranda med glastak och äfven

vid denna sida växer murgrönan frodig, på sina

ställen ända upp på taket. — Här, öster om
hufvudl)\-cronaden li";^er den vidstrilckta träd-

gården med välskötta buxl)omshäckar, akacia-

träd och prunkande blomsterkvarter, hvilka äro

föremål för särskildt intresse från den nuvarande

ägarens sida. Bakom och omkring trädgården

sträcker sig parken med lummiga skyddande

träd.

Hufvudbyggnadens grundplan är strängt regel-

bunden; i hvardera våningen i midtpartiet mot

väster ett långsträckt entrérum, resp. förstuga

och mot öster åt trädgårdssidan ett stort rum,

i bottenvåningen den s. k. trädgårdssalen have-

salen ^>') och i öfre våningen den stora salongen.
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Spis i havesalen Kakelugn och dörr i förmaket.

På ömse sidor om detta midtparti delas bygg-

naden af i midtlinjen parallellt med långsidorna

löpande hjärtmurar. — Porten, som leder in

till förstugan, är försedd med ett gammalt lås,

dateradt 1752. Från förstugan ledde förr en

trappa upp till det motsvarande entrérummet i

öfre våningen. Numera är trappan förlagd i

ett trapphus till vänster. — I förstugan står

bland annat en ovanligt präktig kista af ek och

Väggmålning och dörröfversiycke i matsalen.

ebenholts, sannolikt holländsk tillverkning från

1600-talets förra del.

Den stora salen i byggnadens midtparti, »have-

salen», har af sin äldsta fasta inredning i behåll

en öppen spis med sandstensomfattning, hvars

öfverliggare prydes af en karakteristisk rokoko-

mussla; från samma tid härstamma här liksom

i de flesta rummen i byggnaden paneler, dörr-

foder o. d. Bland möblerna märkas här ett

par höga italienska länstolar i 1 600-tals-stil samt

en karakteristisk s. k. puderstol från 1 700-talets

midt, härstammande från Kristinehof. — En
dörr leder ut till den nyssnämnda verandan åt

trädgårdssidan.

Till höger innanför salen ligga friherre Gyllen-

stiernas biblioteks- och arbetsrum, bägge i huf-

vudsak modernt möblerade och af en synner-

ligen ombonad och hemtreflig karaktär. Bland

äldre föremål anteckna vi ett skrin, s. k. natt-

låda, från 1600-talet på hög fotställning, några

svenska rokokostolar, en vacker barockkrona

m. m. Väggarna i biblioteksrummet prydas af

en mängd graverade porträtt af medlemmar
af Gyllenstierna-ätten m. fl. Den norra delen af

bottenvåningen intages af kök och ekonomilo-

kaler.

Entrérummet en trappa upp är möbleradt

med en hvit gustaviansk möbel och på väggarna

hänga här åtskilliga taflor, hvaribland tvenne
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Salongen-

små landskap, sig^nerade »C. Fahlcrantz 1808».

— På en hylla med diverse smärre prydnads-

saker står bl. a. en glasbägare med slipad or-

nering- och iltten v. Weydenhains vapen, hvar-

under initialerna (1. V. W. och årtalet 1703,

utvisande^ att den tillverkats för öfversten för

Södermanlands regemente (labricl von Weyden-

hayn som stupade vid Foltava 1 709.

Härifrån inträda vi i den i modern gustaviansk

stil inredda stora salongen, med eleganta gu-

stavianska möbler, klädda med rödt siden, en

byrå i I laupts stil (från Kristinehof) samt åt-

skilliga italienska i 700-talsmöbler. Pä väggarna

mellan fönstren hänga tvenne speglar i förgyllda

ramar, båda gustavianska och förfiirdigade i

Stockholm: den ena är försedd med Stockholms

Hallstämpel f()r år 1778, och stämpeln T. A.

(= J. Akerblad) under krona, den andra bär

stämpeln N. M. spegelfabrikören i Stock-

holm N. Meunier, verksam under i 770-80-talen.

Nedanför speglarna stå tvenne eleganta konsol-

bord af f()rgylldt trä. — \ aggarna prydas där-

jämte af ett antal målningar, hvaribland må
nämnas en målning på trä framställande en

rytteristrid, signerad: »M. D. Jonge 1645», en

liten interi()r med musicerande bondfolk i Adr.

v. Ostades art, en interiör med en flicka bäran-

4

de ett ljus i Gottfried Schalkens art m. fl. —
Bland smärre föremål märkas ett antal pjäser

af Rörstrandsfajans och kinesiskt porshn från

I 700-talet, hvaribland resterna af en servis med

ätten Snoilskys vapen i svart, tillverkade innan

ätten blef greflig och antagligen för Johan von

Snoilsky som 1770 blef friherre och året därpå

grefve samt dog 1787.

Den till vänster om salongen belägna mat-

salen har af sin äldre fasta inredning i behåll

en väggmålning på ena kortväggen framställande

ett landskap med klippor och vattenfall, fram-

ställande den s. k. Kassaforsen i Pagan, målad

efter ett kopparstick samt öfver dörrarna små

dörröfverstycken. Salsmöbeln är modern och

midt på långväggen står ett ståtligt rokokoskåp

i valnöt med bronsbeslag.

I tvenne rum, förmak och sängkammare, be-

lägna till höger om salongen finnas i behåll ett

par vackra svenska fajanskakelugnar från 1700-

talet; dörrarna äro omgifna af sina gamla foder

och krönas af dörröfverstycken med figurer mot

svart botten. Förmaksmöbeln är af mahogny

från 1830-talet och för öfrigt finnas här ett

elegant skrifbord från sengustaviansk tid. — I

ett af de invid trapphuset belägna gästrummen

finnes en synneriigen elegant kakelugn i blått
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Kakelugn i lilla gästriimimt-

och hvitt, från i 700-

talets senare del, med
fält omgifna af roko-

koramverk.

Såsom de äldste

kände äijarne till

Spannarp nämner
Ljunggren i Skånska

herrgårdar medlem-

mar af den danska

ätten Giedde, men i

Danmarks adels aar-

bog säges att vipp-

drifterna om denna

ätts äldsta medlem-

mar äro tvifvelaktiga.

En i gamla genealo-

gier omtalad Knud
Jonsen Giedde till

Spannarp (Spanne-

rup) har måhända
icke existeratannatän

i släktböckerna. Den
förste säkert kände medlemmen af den danska

Gieddeätten var Laurids Thorstensen (| efter

1 5 14) som skref sig till den en dryg halfmil

från Spannarp belägna gården Rögla. Hans
son Knud Lauridsen till Rögla och Spannarp
(•j- 1545), skall hafva lämnat Rögla och Spann-

arp i arf till sin dotter Sissela (Sidsel), som blef

gift med Jakob Grubbe (y 1604), hvars son

Knud Grubbe (f 1632) och sonson Jakob Grubbe
d. y. (y 1687) båda skrefvo sig till Rögla och

också torde hafva ägt Spannarp. Den sist-

nämnde sålde enligt Danmarks adels aarbog år

1664 Rögla till grefve Gustaf Otto Stenbock

(t 1685), hvilken enligt Ljunggren äfven ägde
Spannarp.

Vid midten af 1600-talet nämnes dock äfven

en annan person som ägare till Spannarp, näm-
ligen den från Skottland härstammande öfverste-

löjtnanten Patrik Dumbar (f 1646), som också

ligger begrafven i Ausås kyrka. Lians änka

Maren ALmck innehade Spannarp när Skåne

blef svenskt; deras son Frans Dumbar skall

något senare hafva lämnat Sverige. — Ljung-

gren framkastar antagandet att Spannarp varit

deladt mellan tvenne ägare.

Säkert är emellertid att fältmarskalken och

generalguvernören Gustaf Otto Stenbock (| 1685),

som 1663 hade inköpt det närbelägna Vegeholm
äfven ägde Rögla och Spannarp. De båda

Parti af parken sedd från verandan.
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Gammal ma<iasinsbygf;nad af komviikc från 1600-talet.

förstniimiKla gårdarna niästc han siilja ar if)84,

men Spannarj) l)chr)ll.s af hans änka Kristina

Katarina De la Gardie (f i 704) och gick i arf

till dottern Beata Margareta Stenbock, som blef

änka, efter landshöfdingen (iustaf Douglas, redan

1705 och innehade Spannar]) till sin död 1735.

Hennes arfvingar utarrenderade först år 1730
gärden till sekreteraren Carl Carsell och sålde

den två år därefter, 173H, till kaptenen friherre

lians Jakol) Kruse, som i sin ordning redan

följande år sålde Spannarp till r)fversten Isak

Cedercrant/ (t 175N), del nuvarande Spannarps

skapare. Han hade år 1720 köpt \'egeholm

och lämnade sina ägendomar i arf till sina barn,

af hvilka sonen Isak Cedercrantz dog ogift 1774,

h varefter systrarna Charlotta Maria (f 1 703) ot^li

Wilhelmina Clrika Cedercrant/ (t 18 14 ) tillsam-

mans besutto gårdarna.

('.(nom köj) och arf (1815, 181 7 och 1829)

blef majoren Tchr Wolmar Brummer (f 1829)

efterhand iigare till Spannarp och två år efter

hans död f()rvärfvades hufvudgården, sedan en

del hemman f()rut frånsålts, af majoren fri-

herre Kjell Barnekow, som var gift efter hvar-

andra med tvenne systrar Euphrosyne och Kata-

rina Brummer, döttrar till den nyssnämnde
majoren. Friherrinnan Karin Barnekow, född

Brummer, skötte under de senare åren af sin

makes lifstid och sedan efter hans död, är 1875,

godset med duglighet och kraft och nedlade

mycket stora förtjänster om dess uppodling och

indelning i arrendegårdar. Hon afled år 1883,

och ärfdes då Spannarp af hennes barn, kam-

marherren friherre Robert Barnekow, som på

sin lotl fick hufvudgården, och friherrinnan Anna
von Rosen, född Barnekow. Friherre Robert

Barnekow (y 191 i) sålde år 1902 egendomen

till nuvarande ägaren.

Gårdens ekonomibyggnader, ladugård m. m.

ligga söder om hufvudbyggnaden; intill vägen

som leder till järnvägsstationen ligger en gammal

.s;lrdeles karakteristisk magasinsbyggnad från

1600-talet uppförd af korsvirke. — Nuvarande

godset består af 4 V',
mantal med en areal af cirka

()7o tunnland, hvaraf omkring 8 1 o tunnland under

plog; taxeringsvärdet uppgår till 365,000 kr.
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BELTEBERGA
OTTARPS SOCKEN, LUOGUDE HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

När man på resa från Malmö till Hälsing-

borg passerat Billeberga och den nord-

väst därom belägna stationen Tågarp, kom-
mer man in i en af branta, delvis skogklädda

höjder omgifven dalgång, Kvistofta- eller Vall-

åkraåns dalgång,

som banan sedan

följer ända fram

till Raus station,

nära åns utlopp

vid Råå fiskläge.

Dalgången, som
utefter större delen

af sin sträckning

utgör södra grän-

sen' mellan Lug-

gude och Rönne-

bergs härader, bil-

dar med sina bran-

ta sluttningar en

djup nedskärning

i den höjdplatå

som uppfyller den-

na del af Skåne
ända uppe ifrån

Söderåsen på gränsen mot Kristianstads län och
ned till Öresund mellan Råå och Landskrona.

Denna högslätt är mindre öppen och enformig än

andra skånska slättbyggder, afbruten som den är

af djupa bäckdalar, ofta fyllda af den frodigaste

växtlighet, eller af enstaka kullar, långsluttande

åsar och välvårdade skogsparker af bok och ek.

På denna högslätt, omedelbart invid Kvistofta-

åns norra strandsluttning, ett litet stycke nord-

väst om Ottarps kyrka ligger Belteberga egendom
omgifven af vidsträckta parker. Den närmaste

järnvägsstationen på den förutnämnda banan är

Vallåkra, hvarifrån

landsvägen fram

till gården följer

åns norra strand

och i en brant stig-

ning når upp på
högslätten, som ut-

breder sig norr och

öster om parken. -

Den stora hufvud-

byggnaden med
sma flyglar. som

Godsägaren

Aupust Kinch.

Fru Ebba Kinch

född Leth-

jämte ladugårds-

och stallbyggna-

derna omsluta en

väldig rektangulär

gårdsplan, ligger

inom ett område
begränsadt af hö-

ga, i räta vinklar

mot hvarandra planterade alléer, af hvilka den

södra går fram utmed branten af den förutnämnda

strandsluttningen. Inom detta område ligger den

redan af Linné uppmärksammade >> trägården, som

på 3 sidor omgaf gården» och »war en af de an-

senligaste, 300 steg lång och 130 steg bred».

Linné som besökte Belteberga under sin bekanta
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Belieberga från gärdssidan.

skånska resa, 1 749, omtalar att »i^ården war

nvliL,'"cn u[)bvg"g'cl på 3 sidor med grundmurade

hus, mvcket rcguhiir efter modern Architectur».

— »Wid väggarna st(«lo aprikoser, persikor,

winrankor, mandlar, wallnötter, mullbärsträ», och

vidare fanns här häckar af afvenbok med »artiga

Cabinetter». - - Dessa afvenbokshäckar finnas

till en stor del ännu i behåll i den söder om
byggnaderna belägna delen af parken.

Hufvudbyggnaden, som Linné omtalar såsom

nyligen uppförd — den var uppförd år 173g
—

,
liggor nied sin hufvudfasad mot öster och

flankeras af tvcnne flyglar, vinkelrätt framsprin-

gande från hufvudbyggnaden och jämte denna

omgifvande en stor gård. Samtliga byggnaderna

äro uppförda i två våningar och af ansenlig

storlek, hufvudbyggnaden med 1 3, flyglarna med

7 fönster i fasaden. — Flyglarna voro ursprung-

liren fristående, men äro numera medelst småO
mellanbv<^g:nader förenade med stora huset. Ma-

terialet är tegel, putsadt i hvit färg, taken höga

täckta med tegel; numera äro alla fasaderna

med undantag af hufvudbyggnadens midtparti

helt och hållet öfvervuxna med frodiga kläng-

växter, vildvin m. fl.

Detta midtparti, som springer något framom

fasadlinjen, är indeladt med fyra stycken kraftiga

halfkolonner af putsadt tegel, hvilka sträcka sig

upp genom båda våningarna och i höjd med

taklisten uppbära en liten fris med förkrympta

Hufvudbyggnaden från parksidan.
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Belteberga enligt Biinnan-Fischer.

triglyfer och därofvan ett attikaparti, som å

midten är afdeladt med tvenne pilastrar af trä,

hvilka i sin ordning bära en fris och ett högt

profileradt gafvelkrön. Det hela saknar icke

ansatser till monumentalitet, men proportionerna

och placeringen af det lilla midtpartiet i attika-

våningen tyder icke på någon kunnig arkitekt

såsom upphofsman. I den lilla öfversta frisen

läses »Anno 1739» och i krönet äro anbragta

ätterna Bennets och Barnekows vapen, syftande

på byggherren, generalen friherre W. Bennet

och hans fru Magdalena Barnekow från Widt-

sköfle. — Vapensköldarna äro icke placerade

på det vedertagna sättet, ity att Bennetska vapnet

sitter heraldiskt till vänster och det Barnekowska
heraldiskt till höger, i stället för tvärtom.

Detta midtparti är byggnadens enda prydnad i

det yttre, om vi icke dit skola räkna tvenne

stenar sannolikt härstammande från en äldre

byggnad på Belteberga, hvilka äro insatta i

väggen på den byggnad som förenar stora hu-

set med den norra flygeln. A hvardera af dessa

stenar står inhugget dets. k. Kristusmonogrammet
I. H. S. samt därunder å den ena H. AXEL
WROP, å den andra F. SISEL GROBE. —
Herr Axel Urup (j 1671), den siste af sin ätt,

gift med Sidsel (Sisela) Grubbe (f 1691), ägde

Belteberga under senare delen af 1600-talet och

torde af de nämnda stenarna att döma hafva

låtit utföra några byggnadsarbeten på gården.

En afbildning af Belteberga från denna tid, gjord

omkring 1680, finnes i det bekanta Burman-
Fischerska gravyrverket; den visar en tämligen

oansenlig hufvudbyggnad, ett envåningshus med
ett litet torn på midten som takryttare, beläget

på en liten höjd. Hvar inom det nuvarande

gårdsområdet denna byggnad legat och huru-

vida den uppförts af Axel Urup kan icke med
bestämdhet sägas. Möjligen kan man tänka sig

att det lilla huset ingått i västra delen af den

nuvarande södra flygeln, som har en ålderdom-

ligare karaktär än andra delar af byggnadskom-

plexet. Bland annat finnes här en hvälfd källare,

som haft en ingång från gårdsplanen, hvilken

tydligen legat lägre än sin nuvarande nivå, något

som kan förklara den Burmanska bilden, där den

lilla hufvudbyggnaden synes ligga på en höjd.

Belteberga från sydväst.
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Från östra gafveln på den södra flygeln ut-

går en mur, som i iildre tid haft sin motsvarig-
het äfven utefter gårdens norra sida; dessa murar
förbundo hufvudbyggnaden och dess flyglar med
ladugårdsbyggnaderna, hvilka, ehuru i senare tid

ombyggda och moderniserade, omsluta den stora

rektangulära gårdsj^lanens östra del. Mellan
ladugårdsbyggnaderna går utfartsvägen fram
i östlig rikt-

ning, omgif-

ven af en ståt-

lig allé.

( iårdsplancn

mellan ladu-

gårdsbyggna-

dernas flyg-

lar, häststall

och magasin,

upptages af en

stor gräsplan.

\'i återvän-

da till hufvud-

byggnaden
och inträda

genom en af

de tre portar-

na i midtjjar-

tiet i en stor

hall som Sträc- Salongen-

ker si<j tvärs

öfver berg, floddalar med vattenfall, broar, bygg-
nader och ruiner. Målningarna äro utförda i

ljusa färger och erinra till sin allmänna karak-
tär om liknande väggdekorationer i stora salon-

gen på Widtsköfle, hvilka enligt uppgift skola
vara utförda af en person vid namn Gernandt
på 1 8 20-3 o-talet.

Af samma slag är väggdekorationen i det intill

salongen mot
parken beläg-

na s. k. runda

rummet. Den
inre väggen
bildar här en

halfcirkel och

är dekorerad

med en målad

kolonnad och

landskapsut-

sikter.— Dör-

rarna i salon-

gen äro om-
gifna af ett

par dylika må-

lade kolonner

och krönas af

dörröfverstyc-

ken målade i

grisaille i re-

öfver grundplanen och har utgångar äfven mot
väster, till parken. I lallcns golf Hgger något lägre

än gårds[)lanens nivå, beroende på att den senare

blifvit h()jd; taket i hallen bäres af fyra med
bågar förenade pelare. — Husets grundplan

får sin karaktär genom i längdriktningen l()pan-

de hjärtmurar, .som i bottenvåningen äro dubbla

och omsluta stenbelagda korridorer. De å ömse
sidor om dessa belägna rummen utgöras i södra

delen af diverse (»konomilokaler, i den norra af

ett par hvälfda killlare, kök i byggnadens nord-

västra hörn samt bostäder för tjänare.

Från den stora svala hallen, där man bland

annat kigger märke till ett möblemang i dansk

senempirestil, leder en på 1870-talet något om-

ändrad trappa upp till hufvudvåningen. I midt-

partiet ofvan den stora hallen ligger mot gårds-

sidan ett långsträckt hvardags- och arl)etsrum

och åt väster med utsikt ()fver parken en stc^r

salong, ett präktigt rum, med väl bevarade vägg-

dekorationer från 1800-talcts början. Denna

dekoration består af direkt på muren målade

kolonner med kapitäl, uppbärande ett likaledes

måladt entablemcnt och å de stora fälten mellan

kolonnerna äro målade landskap med utsikter
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liefimitation.

Innanför det ;>runda rummet > ligger matsalen

och åt gårdssidan ligga i denna del af bygg-

naden sofrum och barnkammare. — Den södra

delen af hufvudvåningen upptages af ett antal

gästrum, belägna å ömse sidor om en korridor.

— Möblemanget härstammar till sin hufvud-

sakliga del från senare delen af 1800-talet. Belte-

berga köptes nämligen år 1868 af Karl Theodor

Kinch (I 1869), innehades af hans änka Elisa

Find-Overman (f 1890) och ärfdes och inlöstes

följande år af deras son, den nuvarande ägaren

herr August Kinch som år 1 898 gifte sig med

Ebba Feth, danska till börden. På grund af

att gården sålunda gått i köp hafva inga rester

af dess lösa inredning från äldre tider blifvit

bevarade. — Flerstädes finnas dörrfoder och

paneler från 1 700-talet och i ett vindsrum i

södra flygeln sitter en stådig väggfast rokoko-

spegel, som troligen fordom haft sin plats i

stora huset och slopats vid någon reparation,

kanske när stora salongen erhöll sin nuvarande

väggdekoration.

Uppgifterna angående Beltebergas ägare i

äldre tider äro icke alldeles fullständiga. Utom

den mytiske »kämpen» Ottar Belt, som på 1000-
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talet skall hafva ägt gården

och efter hvilken den har sitt

namn, nämner Ljunggren i

Skånska herrgårdar endast en

medeltida ägare, en viss Jo-

hannes Nicolaus som år 1387
skref sig till »Beltebierga».

Såsom den äldste med säker-

het kände ägaren uppgifves

landsdomaren i Skåne Lave
Urne (| 1530), som ärfdes af

sin son Claiis Urnc, landsdo-

mare i Skåne och domprost i

Lund, hvilken lefde ännu i 56 1

.

Efter honom ärfdes Belteberga

af hans son Lave Urne d. y.

som dog i början af 1600-

talet. Han och hans hustru

Edel Bing hafva till Ottarps

kyrka skänkt en silfverkalk,

prydd med deras vapensköl-

dar, som ännu finnes i be-

håll, ehuru delvis omgjord.

Huru Belteberga från dem öfvergått till herr

Axel Unip (f 167 i) är obekant; han blef enligt

Danmarks adels aarbog år 1635 gi^^ med Sidsel

Grubbe (f 1691) och omtalas i en år 1652 ut-

gifven bok såsom Axel LTrup till »Beltebjerg».

I Ottarps kyrka finnes emellertid en väl bevarad

mässhake med Urupska och Grubbeska vapnen

namnen »Axel

Vrop — Sissel

Grvbbe» och

årtalet 1 630, d.

v.s. daterad fem

år före kontra-

henternas gif-

termål, en mot-

sägelse som
kan förklaras

med att här ur-

sprungligen

stått 1626. Af
AxelUrup,som
var »en af sin

tids mäktigaste

män och stolt

officer», finnes

å Belteberga

ett porträtt i

naturlig stor-

lek, kopia efter

ett dylikt som
tidigare funnits

Axel Urup. i Ottarps kyrka.

Runda rummet.

men som därifrån blifvit såldt, enligt uppgift till

en privatperson i Göteborg; den förnäme general-

fältmarskalken är framställd i helfigur mot vänster

iklädd rustning, hvit mantel, röda byxor och

höga stöflar, öfver bröstet elefanterordens blåa

band och i högra handen fältmarskalksstaf.

Enligt en uppgift af Barfod i »Skaanes Över-

gång» säges att Belteberga år 1668 köptes af

fru Anne Beck, Axel L^rups halfsyster, som
var gift med Kristian Bylow och från dem
skall gården hafva gått i arf till sonen Kri-

stian Bylow, men för öfrigt äro uppgifterna

om ägarne till Belteberga under slutet af 1 600-

talet hvarandra motsägande. Ljunggren nämner
i »Skånska herrgårdar» generalfälttygmästaren

Per Sparre såsom ägare under 1 680-90-talen,

i slutet af samma årtionde en grefve Leijon-

hufvuds arfvingar, i början af i 700-talet riksens

ständers bank, år 171 5 W. J. Coyet, men af-

står från att söka utreda dessa till synes hvar-

andra motsägande uppgifter. — Mellan i 7 i 5

och 1720 kom Belteberga i generalen AVilhelm

Bennets ägo och från denna tid äro dess ägare

utan afbrott kända. General Wilhelm Bennet
("]" I 740) uppförde, som ofvan omtalats, den nu-

varande hufvudbyggnaden, hvars midtparti pry-

des af hans och hans hustrus, Magdalena Barne-

kows vapen; han lät äfven anlägga den af IJnné

beundrade trädgården, men redan långt dess-

förinnan skall här hafva funnits en trädgårds-

anläggning, enligt Troels Lund, anlagd af den

förut nämnde Claus Urne i slutet af i soo-talet.
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Parti af parken.

Efter general Bennets död ärfdes Belteberga

af hans son, landshöfdingen friherre Fredrik

Bennet (f 1790). I lans söner, af hvilka lag-

mannen friherre Axel Filip Bennet en kort tid

var ensam ägare till Belteberga, sålde är 181 2

gärden till landtrådet Cornelius Alexander Cron-

sioL', adlad Sjöcrona [y 1824), som ärfdes af sin

änka Helena Beata Wiedberg, hvilken innehade

Belteberga till sin död, 1842. — Godset stycka-

des nu och hufvudgärden köptes af en dansk

vid namn v. (lerstenljerg-Rosteed, som är 185 i,

sedan alla underlydande gärdar blifvit afsön-

drade, sålde (H^(Midomen till löjtnant I^berhard

Munck af Rosenschöld. Frän honom kom I^jälte-

berga till hans svägcr grefve C. N. Adlercreut/,

som är 1868 säldc det till den förutnämde

Karl Theodor Kinch (f 1869), den nuvarande

ägarens fader. Bland här förvarade porträtt

kunna nämnas ett framställande den nuvarande

ägarens farfar kommendören i danska flottan,

general krigskommissarien Peter Kinch och ett

annat framställande godsägaren Karl Theodor

Kinchs hustru, Flelene Lind-Overman.

Under den siste ägarens tid har Bälteberga

blifvit kändt såsom en mönstergård särskildt i

afseende pä boskapsskötsel och många unga

landtmän hafva på gården erhållit sin utbild-

ning. — Den förut omtalade södra flygeln an-

vändes för närvarande till bostad för ett 10-

tal landtbrukselever. — Godset, som ursprung-

ligen omfattade onikring 5,000 tunnland styc-

kades 1842 och blef äfven senare betydligt

förminskadt till sin areal, så att det numera

omfattar endast omkring 600 tunnland, hvar-

af 500 tunnland åker, resten äng och park.

Taxeringsvärdet uppgår till närmare 300,000

kronor.

Ett stycke väster om hufvudgärden ligger en

naturlig park, sammanhängande med den park

som närmast omgifver b3'ggnaderna. Denna

j)ark, som genomskäres af en mängd vägar är

bevuxen med den allra frodigaste vegetation af

alla slags träd, hvaribland bok och ek domi-

nera. Parken genomskäres af en liten bäck,

som, kommande frän norr, förenar sig med

Kvistoftaän; bäcken har skurit sig djupt ned i

terrängen och omgifves af höga branter, där

växtligheten antagit en frodighet och rikedom

af nästan exotisk karaktär. Sägnen förmäler att

den mytiske Ottar Belt en gäng under en ridt

i skogen jämte sin häst störtat utför branten

vid bäcken och därvid funnit sin död.
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RYDSGÅRD
VILLIS SOCKEN, LJUNITS HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

Af AUGUST HAHR

Rydsgård hör till den grupp af stora egen-

domar med gamla anor man finner om-

kring järnvägslinjen Ystad—Malmö. Bland

dess grannar märkas t. ex. Marsvinsholm, Svane-

holm, Brodda, Näsbyholm, Bellinge, Snogeholm.

Så långt tillbaka i

tiden som det en

gång ärkebiskop-

liga Näsbyholm,
där en fast borp"

värnade den lun-

densiska ärkebi-

skopsstolens rät-

tigheter och an-

språk, kunna vi vis-

serligen icke följa

det, om nu också

af urkunder fram-

går, att ett äldre

Rydsgård funnits.

Det nya Ryds-

gård grundades

som större jord-

egendom 1683,

då generalauditö-

ren Ehrenbusch tillöste sig den då ännu obe-

tydliga gården från fru Metta Rosencrantz'

sterbhus. Mest känd är den emellertid som
den Hallenborgska släktens staingård. I dennas
ego kom den med stamfadern Sven Hallenborg
I 7 1 5 och förblef sedan ett Hallenborgskt släkt-

gods ända till 1903.

Konsul Wilhelm Westrup.

Rydsgård äger icke någon gammal ståtlig

slottsbyggnad, som t. ex. Svaneholm eller Mar-

svinsholm. Dess manbyggnad, som stammar
från 1740, är emellertid af ett mycket tilltalande

slag, en envånings herrgårdsbyggnad, ursprung-

ligen helt i I 700-

talsstil, med en

tämligen lång-

sträckt midtbygg-

nad, från hvilken

tvenne korta flyg-

lar springa fram.

Som vi se den

å planschen hos

Ljunggren, har den

antagligen föga

förändrats på de

något mer än hun-

dra åren. Den hö-

ga takresningen

med det röda teg-

let, aftecknande

sig mot de i ljus-

gult putsade mu-

rarna, öfver hvilka

de enkla fasadfrontonerna med sina släta rösten

utan några större låter höja sig, utgjorde en

verkningsfull del i det hela. Och då liksom nu

sutto de Hallenborgska och Palmcreutzka va-

pensköldarna öfver porten, som ett fädrens »me-

mento» till senare släkten.

En lång ståtlig fyrradig lindallé leder upp

Fru Gudrun Westrup

född Juel.
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Exteriör från gårdssidan (söder).

till gården, som Hs^ger pä en höjdsträckning.

Gillberg säger i sin beskrifning från 1765, att

man från ett håll »har öppen prospekt till salt-

sjön och fruktbara slätter». Så långt ser man
dock ej nu. Till vänster i allén ha vi ladu-

gårdens vackra grundmurade gråstensbyggna-

der, till höger ligger pitoreskt inramadt af lum-

mig grönska en magasinsbyggnad, som med
sina trappgaflar g()r ett nästan romantiskt, borg-

artadt intr\ ck. I )et är visserligen Brunius, som
gifvit den dess karaktiir af borg, men ingen-

ting hindrar, att ursprunget till densamma är

ett gammalt grundmuradt boningshus.

När vi nått fram till gårdsplanen, presenterar

sig herrgårdsbyggnaden litet annorlunda än hos

Ljunggren. Men läget vid den lilla sjön med
sin vik är densamma. De åldriga träden och

parken med sina gångar på andra sidan det

lugna vattnet äro oförändrade. Midtbyggnad,

flyglar och frontoner ha någon gång i slutet

af 1850-talet eller i början af 1860-talet fått

tinnade trappgaflar, ett verk af Brunius, an-
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tages det. Denna förändring har gifvit bygg-

naden ett mycket karakteristiskt utseende, och

vi komma genast att tänka pä äldre skånska

renässansbyggnader. Dessa gaflar ha bibehålHts

vid den restaurering byggnaden helt nyligen

in- och utvändigt efter arkitekten Erik Ha/ns
ritningar undergått. Murytorna äro ljust grå-

putsade med fönster- och dörromramningar i

senare 1 6oo-tals-stil. Fönstren å flyglarna äro

små och kvadratiska. Ingångar till dessa flyglar

ligga i hörnen invid midtbyggnaden. Från det

höga taket, klädt med vackert ljust tegel, som
gör den förträffligaste effekt mot murytorna,

framskjuta en rad fönsterkupor med platt, sluttan-

de tetrelklädt tak, en mvcket karakteristisk nor-

disk form, från i6- och tidigare i 700-talsbygg-

nader. Ofvan ingången sitter en infälld järn-

platta med de ofvannämnda vapensköldarne.

Afven tre vackra ankarslutar i 1 600-talsform

afteckna sig här mot de ljusa ytorna.

Taga vi byggnaden i betraktande från mot-

satta sidan, där planteringar och gräsmattor

skilja den från sjön, observera vi, att i vinklarne

mellan hufvudbyggnaden och huset ha inbyggts

å hvardera sidan en låg byggnad med altan

och balustrad. Dessa ha tillkommit vid restau-

reringen. Den ena upptages af en vinterträd-

gård, den andra af rummet för den nyanlagda

värmeapparaten. Dessa altaner, hvilkas balu-

strader smyckas af stora glacerade urnor med
bladväxter, erbjuda med sitt läge åt norr sommar-
tiden den härligaste uppehållsplats med utsikt

öfver den lilla sjön och parken där bakom. Öfver
altanerna uppstiga flyglarnas och midtbyggna-
dens trappgaflar. Sjöfasaden har i öfrigt samma
allmänna karaktär som gårdsfasaden. Midtpartiet

markeras af en trappgafvelförsedd frontespis.

Låga fönsterkupor med sluttande tak sticka ut

från det höga tegeltaket. Under frontespisen

är utgången till en altan med balustrad, smyckad
med urnor liksom de förutnämnda terrasserna.

Själfva utgången omfattas af en stor halfcirkel-

formig, profilerad hvalfbåge, i hvilken glasdörrar

och fönster äro insatta. Öfver bågen är i ramen
insatt en inskriptionsförsedd sten från 1720.

Utblicken öfver den lilla sjön är verkligen från

denna punkt förtjusande och lockar oss till en

promenad i den stämningsfulla af bok, ek, lind

etc. bestående parken. Till höger utanför den-

samma ligger det i villastil uppförda skogvaktar-

huset, bärande årtalet 1872. Få fältet framför

denna se vi de moderna af nuvarande ägaren

uppförda stathusen. Den nya tidens kraf tränga

sig in äfven i de skånska godsen. Den som
varit i tillfälle att se de bostäder, som ännu

på flera gods bestås gårdens folk, måste med
tillfredsställelse se förändringen, som t. o. m. ur

ren rassynpunkt har sin betydelse. Med de

humanitära intressen, som utmärka Rydsgårds

nuvarande ägare, förvånar det ej att här finna

nyssnämnda förändring i alla afseenden förträff-

ligt reaHserad.

Vandra vi sedan den slingrande vägen om-

kring sjön, konstatera vi, att denna är betyd-

Exteriör från nordväst.
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ligt längre än ögat först uppfattar. På
de utskjut^mde näsen sträcka ekar och
andra träd sina täta kronor ut öfver det

stilla vattnet. Ha vi gått sjön rundt, nå
vi fram till trädgården, som ligger väster

om gårdsplatsen och den länga uppfarts-

allén. Linné, som på sin skånska resa

1749 besökte Rydsgård, omtalar bl. a.

de vackra röda näckrosorna, de i 5 val-

nötträden, />cn skön vinranka>> samt en

afvenbokberså. Denna kunde ej gärna

på Linnés tid vara alldeles ny, utan

stammade antagligen från Ehrenbuschs
tid. Den finnes ännu i dag bevarad med
sina fantastiskt knotiga stammar och

grenar, bildande ett löfhvalf, liksom för

168 år .sedan. Trädgården hvser riklii-t

med fruktträd, flera orangerier o. s. v.

Omedelbart intill densamma ligger den

I. lui/rrii. - - 2. Sii/()n<;rii. ~- /j7//i sti/oii!;i'i/. — ^. nriirii<i»;S-

riii?iiiir/. —• 5. llitlcilrtidi^dideii. — 6, 7. (iiisl 111 111 .
— 8. TcmTis.

— 9. Hallen. — 10. Handknmmare. — II. Gästrum. — 12. Mal-

Sdlni. — 13. (hiilriim. — 14. Servcringsriim. — I". Kiik. — 18.

Aiti^pdiinc- (>( // tiiiislci II rii Dl

.

i villastil uppf<")rda triulgårdsmästarbyggnaden

från år 1873.

Längre ned på samma sida om allén

finna vi dels de präktiga, solida ladu-

gårdsbyggnaderna, dels till en del samt

dels helt och hållet af gråsten. De i

våra dagar restaurerade längorna med
sina hvita gråstensfogar, sina röda trä-

öfverbvggnader, där sådana finnas, göra

ett synnerligen vackert intryck. Den östra

gråstenslängan byggdes af landshöfding

Hallenborg på 17-j o-talet, samme ägare,

som lät uppföra det nuvarande corps

de logis.

b^fter denna rundvandring bege vi oss

in i gårdens, nu efter restaureringen,

högst inbjudande hufvudbyggnad. Från

vestibulen trilda vi in i den rakt fram be-

lägna hallen, ett genom trenne våningar

gående rum, hvarifrån en trappa för ui)p

till den c)fre, vid restaunM-ingen å löftet in-

Hallen.

byggda våningen, hvarvid man naturligtvis först

kommer upp till den upptill i hallen befintliga

svalgången. Under trappan nå vi genom en hvalf-

båge ett stort toalettrum och tambur. Hallen

upplyses dels nedtill genom den stora bågöpp-

ningen åt sjösidan, dels upptill genom tvenne

i frontespisen liggande fönster. I ena hörnet åt

vestibulen är en enkel öppen spisel inmurad.

Möbleringen utgöres af mahognymöbler i sen-

empire. Väggarna äro här, liksom annorstädes

i huset, icke tapetserade, utan putsade i ljusa

matta färger. Ofvan soffan vid den högra tvär-

väggen finna vi ett stort insjömotiv af Fj(cstad

i dennes vanliga starkt stiliserade manér. Från

taket nedhänger en stor guldbronskrona.

Den stora salongen till vänster därintill får

ljus från gårdssidan genom tre stora fönster med

Stora salongen.
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Einpirekakelugn i stora salongen, därinnanför hallen.

hv^älfda fönsternischer. Väggarna äro hållna i ljus-

grått med en bred guldlist upptill. Dörrarna ha

hvita omramningar. Den inre långväggen uppta-

ges af en större väfd 1 6oo-talstapet från Bryssel,

återgifvande något mytologiskt motiv å la Pyra-

mus och Thisbe. Det är åt-

minstone en katastrof af sam-

ma slag, som här skildrats.

Tapeten, hvars färger genom
tidens inverkan något bleknat,

har en komposition och figu-

rer, som röra sig i den Ru-

benska stiltraditionens banor.

För öfrigt ses en mängd äldre

kopparstick af italienska och

franska mästare — bl. a. en

serie gravyrer, återgifvande

scener från den franska kunjra-

familjens tragiska slut under
den stora revolutionen —
men mest fängslas våra blic-

kar af de mellan fönstren an-

bragta stora rödkritetecknin-

garna i förgyllda medaljong-

ramar. Dessa teckningar äro

porträtt af konsul Westrups
tvenne döttrar och äro utförda

af den kända danska porträtt-

målarinnan Gerda Wegener. Bland möblerna

fästa vi oss vid ett par högkarmade empire-

soffor i hvitt och guld, klädda med rödt siden

med ljusgula mönster. För öfrigt stå här vene-

tianska möbler från i 700-talet, med färgrika in-

läggningar i elfenben och olika träslag. En piéce

de resistance i rummets fasta utstyrsel är den nobla

em pirekakelugnen (fr. 1820-talet) vid kortväggen

åt hallen. Den prydes af för tiden karakteristiska

ornamentala figurer, sfinxer, facklor o. s. v.

Vid den stora salongen ligger åt sjösidan dels

det förutnämnda tambur- och toalettrummet, dels

ett litet fyrkantigt korshvälfdt rum med ett fön-

ster åt sjön. Dörren åt salongen omges af en

hvälfd nisch. Hvad rummet tjänat till, vet man
ej bestämdt. Två så separata förmodanden före-

ligga som kassahvalf och huskapell. Nu är den

lilla interiören verkligen förtjusande med sin

empiremöbel, soffa i hvitt och guld, klädd med
gult siden med ett kransmönster. Här står äfven

en liten delikat sekretär med inläggningar. Från

stora salongen komma vi vidare åt öster in i

lilla salongen, den gröna salongen, kunde man
också säga, på grund af den här befintliga

praktfulla mahognymöbeln i empire, med guld-

bronsfigurer och ornament (sfinxer o. s. v.) samt

klädd med grönt siden. I denna salong ha för

närvarande ett par värdefulla porträtt fått plats,

nämligen Zorns porträtt af konsul Westrup och

Oskar Björcks af konsulinnan Westrup, det förra

flott och käckt måladt med ljusbrunt som huf-

vudton, i dräkten, och med lyckligt träffad ka-

Lilla salongen, därinnanför vinterträdgården.
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Konsul Williclm Wcstriip.

( )ljciiiålnin'4 af A. /.mn.

raktäriserinj^-, det senare åter kanske i na^ra af-

seenden omsorL,^sfullarc studeradt. Det .är, som
synes, med den ljusa bakgrunden beräknadt äfven

på en dekorativ effekt och har också sina stora

porträttförtjänster.

\'id denna salons^ 'ij^g^c ^tt gästrum åt sjön.

1 lär är vidare nedgång till trädgårdsrummet
i östra altanbyggnaden, ett rum med kalkstens-

golf och gulputsade väggar. Härifrån åt vän-

ster ingång till den stora hallen eller musik-

rummet, som upptar hela västra flygeln. Denna
hall gör ett storartad t arkitektoniskt intryck,

täckt, som den är, af ett väldigt tunnhvalf

och upplyst af i i fönster nedtill och 2 upp-

till å hvardera gafvelsidan, inalles 1 5 fönster

alltså. ;\ den inre fondväggen är inbyggd en

läktare. Under denna är den stora öppna spi-

seln. Det icke minst märkliga är hallens de-

Konsulinnan Gudrun Juel Westrup.

Oljcinälniiiij af Oscar Björck.

korering. Den är utförd af den kände dekora-

tionskonstnären Filip iMåiissoii och är af ett

onekligen originellt skaplynne. Genom det ned-

ifrån rikligt inströmmande ljuset upplyses hvalf-

vet och förhöjes i hög grad dekorationens färg-

verkan, hvari blått, grått, ljusbrunt och ljusrödt

ingår. Blågrått blir dock hufvudintrycket.

Det är omöjligt, att här komma med någon

speciell stilbestämning. Denna fantasirika orna-

mentik träffas ej af de vanliga konsthistoriska

stiltermerna och slagorden, ehuru visserligen t.

o. m. det primitiva spiralmönstret från Mykene
och den antika Orienten icke försmåtts — som
i gafvelväggarnas dekorering. Vi finna textil-

mönster af ganska renodladt slag vid sidan af

originellt stiliserade växtmotiv. Hvalforneringen

är sammankomponerad med väggarnas. Ända
nere vid sockeln taga de bårder vid, som af-
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Hvardagsrummet i västra flygeln.

dela hvalfvet i rektangulära fält, sin början. Bår- och trapphallen. Väggarna äro hållna -i ljust

derna uppfyllas af ur urnor uppstigande krusigt gråblått med en guldlist upptill. Fälten' mellan

rankverk i S-formiga vindlingar, medan de där- de stora hvälfda fönsternischerna upptagas af

emellan liggande fälten upptagas af ett slags stora speglar, som äro kvar sedan den Hallen-

textilmönster, hvars ursprung man skulle vilja

leda till allmogekonsten. I fönstren ses åter ett

storformadt löfverk af nästan barockt sengotisk

tendens. Ofver fönstren drager en bård med
ett dubbelt bandmönster. Därunder mellan de

uppstigande bårderna se vi band med hackiga

liniemönster. Det är, som framhållits, ej lätt att

här komma med de vanliga exakta stilbeteck-

ningarna, så fritt och fantasifullt verkar det hela,

liksom hvarje enskildt ornament, så att, om vi

nu skola tala om stil, måste vi säga, att det

är Filip Månssons egen stil, som uppenbarar
sig i denna af originalitet, lif och schwung präg-

lade dekoration.

Inga ljuskronor ha uppsatts i hvalfvet. En-
dast lampetter placerats å väggarna. Få golfvet

ligger utbredd en stor kinesisk matta i blågrått,

som förträffligt stämmer öfverens med hallens

färgtoner.

Matsalen ligger på andra sidan vestibulen /Vorra delen af hvardagsrummet i västra flygeln.
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borgska tiden. De ha likväl fått ett krön i

empirestil. Midt emot fönsterväggen står ett

magnifikt valnötsskåp, och den ena kortväggen

smyckas af en förgylld väggklocka i Louis XVI-
stil. A vindsloftet äro inbyggda ej mindre än

1 2 rum af olika slag. Det moderna Rydsgård
gör ett stilfullt och gediget intryck och bjuder

på en och annan nyhet, musikhallen t. ex., som
man sannerligen ej träffar på många slott. Ja, i sin

art är denna hall helt enkelt unik. Restaurerin-

gen, som ju tillagt icke så litet, vindsvåningen,

altanbyggnaderna, förändrat till det inre västra

flygeln till en hallbyggnad, komponerat en trapp-

hall midt i byggn^iden o. s. v., har likväl med
pietet bevarat byggnadens yttre karaktär, som
i trappgaflarna och det höga af fönsterkuporna

m)'ckct diskret genombrutna taket ha synner-

ligen bestämmande element.

( )m Rydsgårds forna ägareförhållanden och

tillkomst ha vi redan yttrat några ord i början

af vår skildring. Då generalauditörcn Ehren-

busch, som hunnit med att äfven vara professor

både i grekiska språket samt romersk rätt vid

Lunds universitet, år 1699 afled, ärfdcs han af

sin halfbroder Anders Pra^bis, som tyvärr all-

deles lyckades fördärfva den förres verk. Till

sist måste generalguvernören ta hand om går-

den för att skydda kronans rätt. Fr?ebis fann

en rilddning i liäradshöfdingen Sven Hallenborg,

som 1715 öfvertog Rydsgård mot 1,500 daler

sm, skyldighet att åter uppbygga gården, inlösa

de bortförpantade hemmanen samt underhålla

Pra?bis under dennes återstående lifstld.

riallenborg, som vid sitt adlande 1720 hade

förändrat en bokstaf i sitt förra namn, e till o,

blcf vice lagman i Malmöhus län samt afled

1736, efterliimnande en son och tvenne döttrar.

Sonen, häradsh()fdingen sedermera titulärlands-

höfdingen Carl Halleitborg, tillöste sig hela går-

den och förvaltade med nit och klokhet sitt

gods. Det var han, som byggde nuvarande
herrgårdsbyggnaden, ett par af de grundmurade
ladugårdsbyggnaderna, uppdämde sjön, anlade

ny trädgård, granskogsplanteringar m. m. Efter

landshöfdingens död 1780 gick egendomen till

sönerna hofrättsrådet, sedermera presidenten Carl

Hallenborg och hofrättsassessorn Magnus Hal-

lenborg, hvilka i sex år hade den gemensamt.
;\r 1786 tillöste sig den yngre brodern den

äldres del och satt som ensam ägare, nitiskt

fullföljande fädrens verk till sin död 1806, då

han efterträddes af sonen kammarherren Carl

liallcnborg, hvilken med 50,000 rdr r:gs utlöste

sin syster. Ar 1837 köpte han det närbelägna

Svaneholm. Vid sin död 1859 ärfdes han af

sina söner ryttmästaren Magnus Hallenborg och

ryttmästaren Ca)l Hallcuborg h varvid den förre

fick Rydsgård, den senare Svaneholm. Efter

Magnus Hallenborgs död sköttes gården gemen-

samt för arfvingarna till 1903, då den öfvergick

till ett jordbruksaktiebolag. Rydsgård har alltså

från I 71 5 till 1903 eller i 188 år varit i Hallen-

borgska släktens ägo, varit, kan man säga, dess

stamgård, hvarom vapensköldarna å karaktärs-

byggnaden ju ännu vittna.

Nu äges Rydsgård af Rydsgårds jordbruksak-

tiebolag, hvars aktiekapital består af 500,000 kr.

Häraf äger konsul Wilhelm Westrvp, som är bo-

lagets ordförande och verkställande direktör något

öfver ''/|„. Konsul Westrup är gift med Gudrun

Juel af den bekanta norska släkten Juel.

Till arealen utgör Rydsgård 2,000 tunnland,

hvaraf cirka 400 tunnland skog. Utom hufvud-

gården består godset af gårdarna Svenshög,

Bjersgård, Nordanskog, Västanskog, Norsborg,

Söderbacke, Saggarp, Eneborg, Roskilde, Östan-

skog, Bjurstorp, Grekland och Nybro. Taxe-

ringsvärdet utgör i det närmaste 800,000 kronor.

Utsikt från terrassen åt norr.
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FJÄLKESTADS SOCKEN, VILLANDS HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af GUSTAF UPMARK

När Karl XI efter segern vid Landskrona

på hösten 1677 förlade sina utmattade

trupper i vinterkvarter i nordöstra Skåne

och västra Blekinge, mellan Helgeå och Karls-

hamn, befallde han att Råbelöfs gård, belägen

omkring 4 kilome-

ter norr om Kri-

stianstad, skulle

befästas. Kristian-

stad var nämligen

då ännu i danskar-

nas händer och

konungen befara-

de att besättnin-

gen där skulle

komma att oroa de

svenska trupper-

nas vinterkvarter,

om inga befästa-

de platser funnes

inom trakterna i

stadens närhet. Sitt

eget högkvarter

hade Karl XI som
bekant förlagt till

det omkring halfannan mil öster om Kristian-

stad belägna Ljungby.

Råbelöf tillhörde vid denna tid den bekante

Ebbe Ulfeld; en annan honom tillhörig, i denna
trakt belägen gård, Araslöf, blef under ett ströf-

tåg uppbränd af danskarna. Tack vare sina

befästningar undgick Råbelöf detta öde och

Kammarherre

James Kennedy.

befästningarna voro nog också anledningen till

att gården medtogs bland de afbildningar af

skånska slott och herresäten som år 1680 ut-

fördes af fortifikationskaptenen Gerhard von

Burman och år 1756 utgåfvos i kopparstick af

Abraham Fischer.

Denna äldsta af-

bildning af Råbe-

löf visar att bygg-

naderna här liksom

på så många an-

dra skånskagårdar

voro belägna om-
kring en fyrsidig

borggård, hvilken

på samma sätt

som på de närbe-

lägna Karsholm

och Bäckaskog var

delad genom en

från norr till söder

löpande tegelmur.

Bilden är tagen

från norr; »man-
byggnaden» inta-

ger gårdens västra sida och är identisk med
hufvuddelen af det nuvarande Råbelöfs slott.

Södra sidan af gården begränsades af en frän

hufvudbyggnaden framskjutande flygel af kors-

virke, under det att den norra intogs af en

mur. Östra delen af komplexet utgjordes af

ladugårdsbyggnaderna med en hufvudlänga ut-

Friherrinnan Margaret Kennedy

född De Geer.
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RotrlSf

Räbelöf enligt Biirman-Fischer. Situationsbild af Råbelöf före branden^.1909.

efter östra sidan och tvenne kortare läntror i

norr och söder. — Utomkring- denna under
1 6oo-talets förra del anlagda, slutna gärd förla-

des de befästningar som Karl XI lät uppföra

och som enligt Burmans teckning synas hafva

bestått både af palissader, vattengrafvar och i

vinklar lagda vallar.

Ännu dä Gillberg skref sin beskrifning (1767)
hade gården denna omfattning; om några be-

fästningar talar han dock icke, däremot nämner
han ett åttkantigt torn, som skulle hafva stått

i sydvästra hörnet mellan hufvudbyggnaden och

flygeln. — Ar 1782 drabbades gärden af en

våldsam eldsvåda som lade hela ladugården och

korsvirkesflygeln i aska, så att endast den af

sten up])förda hufvudbyggnaden kvarstod. Denna
eldsvåda torde hafva varit anledningen till att

Råbelöf icke är medtaget bland afbildningarna

af skånska slott i den s. k. Rålambska samHn-
gen i Kungl. Biblioteket, hvilken torde hafva

tillkommit under 1780-talet.

Detta utseende, återgifvet från sydost i Ljung-

grens Skånska herrgårdar, bibehöll Råbelöfs slott

ända till slutet af 1800-talet, då den nuvarande

ägarens far John W. Kennedy (j- 1874) lade

grunden till ett torn invid norra delen af västra

fasaden. Sitt nuvarande utseende har slottet er-

hållit genom tillbyggnader, som nuvarande äga-

ren, kammarherre James Kennedy, låtit upp-

föra, nämligen ett trapptorn invid västfasadens

midt och en från södra delen af samma fasad

framspringande flygel. Västfasaden har därige-

nom erhållit karaktären af hufvudfasad, vettan-

de mot den åt detta håll belägna trädgården.

Den gamla hufvudbyggnaden är uppförd i

två våningar och försedd med höga profilerade

Råbelöf frän nordväst.
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Råbelöf från parksidan (sydost.)

gafvelrösten i norr och söder; ett liknande röste

reser sig" äfven i takfoten å östra fasaden. —
Norra flygeln prydes af ankarslutar af järn bil-

dande initialerna H. \V. — F. AI. W. och år-

talet 1637, som afteckna sig-, till hälften dolda

af ymnig murgröna mot den röda tegelväggen.

Bokstäfverna, till hvilka enligt afbildningen i

Skånska herrgårdar funnits motsvarigheter äfven

på den södra gafveln, beteckna herr (Kristoffer)

Wlfeld (= Ulfeld) och hans hustru fru Margareta

Wgerup (= Ugerup), hvilka år 1637 läto upp-

föra byggnaden; herr Kristoffer hade år 1616

köpt gården af Anders Bille.

Den äldste kände ägaren till Råbelöf var

enligt Ljunggren, hvars uppgifter här nedan

följes, den sistnämndes farfar danska riksrådet

Claus Stensson Bille 1558)) hvilken tillika ägde

Vanås och Billesholm. Råbelöf och Vanås ärfdes

Råbelöf från landsvägssidan (söder).
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af hans son landsdomaren Sten Clamson Bille

(t 1585) och efter honom af hans son, den nyss-
nämnde Anders Bille

(f 1635), ägare och bygg-
herre till Rosendals slott i Skåne.
Han sålde, såsom ofvan nämndes, år 16 16

Råbelöf till riksrådet Kristoffer Ul/cld {]' 1653)
som bl. a. ägde Svenstorp
och Ovesholm. Hans son
Björn Ulfeld, som ärfde

Råbelöf, dog redan 1656
och gärden tillföll dennes
ende son Otlo Kristoffer

Ulfeld (t 1663). — Efter

hans död gick Råbelöf till

farbrodern den bekante Eb-
be Ulfeld (t 1682), hvars

äldsta dotter Anna Kata-

rina var gift med seder-

mera generalen och friher-

ren Karl Gustaf Skytte (j

I 7 1 7), som ett i)ar är efter

svärfaderns död tillöste sig

Råbelöf och Odersberga, en

omkring se.K kilometer norr-

ut belägen gård, som ännu
är förenad med Råbelöf.

General Skytte testamente-

rade dessa gårdar till sin

frände major Karl Ileurik

Skytte af Siitra
(f 1752), hvilken dock år 1732

måste sälja dem till major /jtdvig Gustaf von

Bölinen (f 1748) hvars änka Aniui Katarina
Ridderseliantz (f i 763) innehade bägge gårdarna.

Kort f()rc sin död hade hon gjort Råbelöf och
Odersberga till fideikommiss för sina tre döttrar

och godsen tillföllo på grund häraf fcirst äldsta

dottern, fröken Sofa
Kristina von Jwf/-

nen{i; i 7 86) och där-

efter dennas yngre

syster Jyarbro Hed-
7'io- von Jwfnien (f

1806). Den tredje

systern Anna Kata-

rina von Böhnen
hade aflidit redan

år 1795 och fidei-

kommisset öfver-

gick nu till majoren

Johan Göi-au von

Rosen (f 1823), som
var gift med Anna
Kristina von Böh-

nen (f 1 8
1 9), en

brorsdotter till de

Carl Gustaf Skytte

Salons/cn.

nyssnämnda fröknarna von Böhnen. Sonen,
sedermera hofmarskalken Eredrife fofian von
Rosen

(t 1846) ärfde Råbelöf, som efter ho-
nom öfvergick till hans syster Sofa Kristina
Peyron, änka efter öfverste Ludvig Bartho-
lomé Peyron

(f 1840).

Efter öfverstinnan Pey-
rons död öfvergick fidei-

kommisset till folm W.
Kennedy

(f 1874) och hans
hustru Celestine von Bölnien

(t 1885) och slutligen till

deras son den nuvarande
ägaren kammarherre fames
Kennedy, gift 1883 med
friherrinnan Emilie Mar-
gareta De Geer af Fin-
spång.

'

De af de .senaste ägarn

e

uppförda tillbyggnaderna

vid slottets västra sida an-

sluta sig väl till den gamla
1 6oo-talsb3'ggnaden, och
äro alla liksom denna upp-

förda af rödt, oputsadt te-

gel. Det norra tornet är

försedt med ett slags tinn-

krans, det runda trapp-

tornet krönes af en pro-

filerad huf och den södra flygelns branta tak

flankeras af höga gafvelrösten, lika hufvudbygg-

nadens. Trapptornet omgifves i bottenvåningen

af en verandaliknande portikbyggnad, genom
hvilken man inträder i .slottet; själfva tornet upp-

tages af trappan som leder upp till den i andra

våningen belägna hufvudvåningen samt vidare

till den under det

höga taket belägna

vindsvåningen.

Trappans väggar

upptages af en be-

tydande samling va-

pen och redskap från

stenåldern samt en

mindresamlingjärn-

åldersföremål; sten-

ålderssakerna, yxor,

pilspetsar, spjutspet-

sar m. m. af olika

typer, tillsammans

cirka 650 föremål

äro till öfvervä-

gande delen funna

inom Råbelöfsgod-

sets ägor eller trak-
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ten där närmast omkring, tydande på att här

är urgammal bygd. — I hallen eller hvardags-

rummet en trappa upp, i hvilket vi inträda från

trapptornet, lägga vi märke till en liten sam-

ling föremål från bronsåldern, en halsring, arm-

ringar, en spjutspets och ett tiotal celtar m. m.

likaledes fynd i god-

sets jord.

Byggnadens inre

är i senaste tid re-

pareradt och delvis

omändradt efter den

våldsamma eldsvå-

da som för några

år sedan härjade på
Råbelöf och hvar-

vid så godt som alla

godsets byggnader
utom själfva slottet

brunno ned till grun-

den. Afven slottet led

svåra skador som
nödvändiggjorde en

grundlig reparation

och i samband här-

med genomfördes
åtskilliga moderna förbättringar, såsom införan-

de af elektriskt ljus, vatten- och värmeledning

m. m. — Den nyssnämnda hallen, som ursprung-

ligen var afdelad i flera smårum, är belägen i

midtpartiet och har fönster äfven mot östra si-

dan. Af den gamla fasta inredningen finnas

här, liksom i öfriga rum i denna våning, i be-

håll de gamla dörrarna från 1820-talet, liknande

dem som fin-

nas på det i

närheten be-

lägna Bäcka-

skog; den öfri-

ga fasta inred-

ningen med
tapeter, par-

kettgolf etc. är

modern. —
Möblerna här-

stamma till

större delen

från empiren,

i mörk mahog-
ny med brons-

beslag; ett väl-

digt, ovalt di-

vansbord är

af samma tvp

som återfinnes

Tornsalongen.

flerstädes på de skånska slotten, bl. a. på Mal-

tesholm och Löberöd. Af karakteristisk form

är ett väggbord af björk med ben i lyrform,

från 1 8 20-3 o-talet.

Intill detta rum lioga friherrinnans skrifrum

och ett förmak, möbleradt i gustaviansk stil med
hvitlackerade stolar

och en byrå med
mässingslister af

1 790-talets karak-

teristiska typ. A
väggarna hänga här

några taflor af sven-

ska konstnärer, hvar-

ibland ett stort land-

skap af Gustaf Ryd-
berg från 1883 och

en akvarell af Rein-

hold Norstedt från

1 893. — Från för-

maket kommer man
in i den på norra gaf-

veln belägna stora

salongen, som står

i direkt förbindelse

med en i det för-

utnämnda norra tornet belägen salong. De
båda rummen bilda tillsammans en ståtlig och

elegant interiör, möblerad med gustavianska och

empiremöbler i hvitt och guld klädda med
rödt siden. Framför en soffa står ett präktigt

empirebord af mahogn}?- med bronsbeslag och

vid ett af fönstren ett litet elegant sybord med
lyrfötter. Taket i tornsalongen utgöres af en kupol

och i en liten

öppen spis af

hvit marmor
äro insatta nå-

'jra hällar till-

hörande

järnugn.

Matsalen.

en

af

hvilka ett par

med Wacht-

meisterska

vapnet i re-

lief. — Till

ett antal här

förvarade

porträtt skola

vi återkom-

ma i samband
med den öfri-

ga porträtt-

samlingen.

På andra si-
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dan, söder, om den n)-.ssnämnda hallen ligger

matsalen, ett stort rum upptagande hela det

gamla husets bredd. Väggarna omgifvas af en

hög ekpanel med hyllor fyllda af ostindiskt por-

slin, tenn m. m. Möblerna äro i hufvudsak
moderna ekmöbler jämte ett stort från Tysk-

land härstammande skåp i 1 6oo-talsstil. På
vägg fälten ofvanför panelen hänga ett tiotal por-

trätt.

Den till cirka 25 nummer uppgående por-

trättsamlingen förvarad här och i salongen inne-

håller porträtt af flera af gårdens ägare. Äldst

äro tvenne porträtt i matsalen framställande den

manhaftige och hänsynslöse krigaren general

Karl Ciustaf Skytte och hans gemål, Ebbe Ul-

felds dotter och Kristian I\':s dotterdotter Anna
Katarina Ulfeld. Ätten v. Böhnen företrädes

af major (iustaf v. ]>öhnen som köpte Råbelöf

af general Skyttcs frändc, samt hans fru Anna
Katarina Riddcrschantz, fideikommissets stifta-

rinna. Af hennes äldsta dotter fröken Sofia

Kristina v. Böhnen finnes ett bra porträtt i sa-

longen på Råbelöf och i matsalen hänga trenne

damporträtt från 1 700-talets senare del, hvilka

antagas föreställa fröken .Sofia och hennes båda

förut omtalade yngre systrar. — Hofmarskalken

Fredrik v. Rosen är återgifven på ett redbart

porträtt signeradt: ]. i\. Sandberg 1S23», må-

ladt samma år som han efter sin fader ärfde

Råbelöf. lut par damporträtt återgifva hofmar-

skalken v. Rosens moster Brita Ebba Celestine

v. P)öhnen (f 1839) gift "led hofmarskalken Karl

Eudvig v. l>oltenstern, samt baronessan Sofia

Schertel v. Burtenbach, gift med Karl Axel v.

Böhnen ("j- 1829).

I salongen finnas vidare porträtt af den nu-
varande ägarens föräldrar John W. Kennedy
och Celestine v. Böhnen; kammarherre Kenne-
dy själf och hans fru äro porträtterade respek-
tive 1897 och 1896 af Julius Kronberg. Samme
konstnär har äfven målat ett vackert porträtt

af den unge Douglas Kennedy
(f 1905). Slut-

ligen återstå att nämna porträtten af friherrinnan

Kennedys föräldrar friherre Gerhard De Geer

(7 1876) och hans friherrinna, Ebba De Geer,

f. Lidman samt en kopia af ätten De Geers
stamfader Louis De Geer.

Södra delen af den gamla byggnaden liksom

den nya flygeln upptages i denna våning af

sof- och gästrum. Ett antal rum af sistnämnda

.slag finnas äfven i vindsvåningen, som blifvit

synnerligen ändamålsenligt inredd i samband
med den senaste reparationen.

I bottenvåningen befinner sig en ]:)iljardsal,

belägen under den förut omtalade hallen, och i

byggnadens norra del ligger den nuvarande

ägarens privatvåning med ett stort arbetsrum

på norra gafveln och biblioteket i norra tor-

net. I arbetsrummet lägger man märke till en

präktig ekkista och ett stort skåp från 1600-

talet samt en kista, liknande en skrålåda, i in-

lagdt arbete från 1 700-talets midt, stående på
ett ställ med fyra höga ben. — Från biljar-

den och från en intill denna belägen mindre

förstuga finnas tvenne utgångar mot öster, de

ursprungliga hufvudingångarna till slottet, åter-

Utsiklcn fnhi bulkongcn öfrcr parken,
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Parti af parken med bokhäckarna.

gifna på bilden 1 Ljunggrens Skånska herr-

gårdar.

Den södra delen af bottenvåningen upptages

af sofrum, gästrum och bostäder för tjänare och

i den härunder belägna jordvåningen ligga kök

och ekonomilokaler med en utgång på södra

gafveln.

Portiken framför trapptornet uppbär i höjd

med hufvudvåningen en rymlig altan, från hvilken

erbjuder sig en präktig utsikt öfver den frodiga

parken och trädgården samt det bördiga slätt-

landet i sydväst, med Kristianstad i midten och

längst bort Linderödsåsens skogklädda höjder.

Närmast väster om slottet utbreda sig välskötta

gräsplaner och blomsteranläggningar samt där-

bortom parken och den s. k. gamla trädgården,

begränsade mot söder och norr af bokhäckar

af ovanlig höjd och frodighet. Midt i parken

ligger en liten fyrsidig, af kanaler omgifven
holme, till hvilken tvenne fasta stenbroar leda

öfver; kanalerna anses utgöra rester af de be-

fästningar som, enligt hvad ofvan omtalats, ut-

fördes på Karl XI:s befallning år 1677. Under
peståret 17 10— 1711 skall Råbelöfs dåvarande
ägare general Karl Gustaf Skytte på holmen
hafva låtit uppföra en träbyggnad, där han bodde
ensam och lät hissa mat och dryck till sig öfver

grafven.

Den gamla trädgården besöktes af Linné på
hans skånska resa, 1749, och väckte hans upp-
märksamhet: den »witnade nogsamt», säger blom-
sterkungen, »om dess milda climat; ty i den
wäxte Drufwor, Mulbärs-trän, Walnöte-trän, La-
burnum, Lavendel omkring alla qvarteren, hwita

Liljor, i största öfwerflöd, sköna och präktiga

Buxbomsritningar, och äfven stor Buxbom». —
Utefter trädgårdens norra sida löper en af gamla
lummiga träd omgifven väg och på andra sidan

om denna utbreder sig en vidsträckt park samt

»den nya trädgården».

I norra delen af parken ligger, skuggad af

åldriga träd Råbelöfs gamla sockenkyrka, som
numera sedan socknen sammanslagits med Fjälke-

stads socken, blifvit omändrad till sädesmagasin.

Det inre är helt förändradt med inbyggda dubbla

»bottnar» men i det yttre finnes ännu i öster

och söder de vackra nischprydda medeltidsgaf-

larna i behåll. Från en höjd öster om kyrkan,

där familjegrafvarna ligga, har man en vidsträckt

utsikt österut öfver den här belägna Råbelöfs-

sjön. — Ett stycke nordost om slottet reste sig

fordom en gammal flygel, som nedbrann vid

den stora eldsvådan 1909; en på platsen upp-

rest sten med inskrift: »Upbygd af S. C. v. B.

Ahr 1769» erinrar om Råbelöfs dåvarande

ägarinna Sofia Kristina v. Böhnen (f 1786).

Ät detta håll, öster och nordost om slottet

ned mot sjön ligga gårdens talrika och stådiga

ekonomibyggnader, ladugård, stall, logar och

lador, mejeri, förvaltarbostad, arbetarbostäder

m. m. så godt som alla uppförda under de

senaste åren efter den stora vådeiden som för-

störde alla de gamla husen.

Råbelöfs gods med underlydande gärdar ut-

gör nu 53 mantal med en sammanlagd areal

af cirka 13,000 tunnland, hvaraf cirka 6,000

tunnland åker; taxeringsvärdet uppgår till i rundt

tal 1,500,000 kronor.
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SKABERSJÖ
SKABERSJÖ SOCKEN, BARA HÄRAD, MALMÖHUS LÄN

AUGUST HAHR

Skabersjö triiffa vi ej lano;t frän Segeån, i ut- visserligen halfi<lädda lyckades undkomma, men
kanten af den hördioa af hc)jdsträckninu-ar lämnade efter sig »hosser och sko, kläder, har-
och löfskogar afbrutna Malmö-slätten. I nesk och alla sina tillhörigheter,» som jämte

öster gränsar det till den härliga skogstrakt, annat f()llo i den plundrande borgarskarans hän-

der, hvarefter borgen af-
som utmärker häradets

sydöstra del. Närheten
till den skånska hufvud-

staden har mer iln en

gång spelat en roll i den

berömda gärdens öden.

Sä möter oss i dess hi-

storia redan i början af

nyare Udcn berättelsen

om cn af Malmö-bor-
gare framkallad kata-

strof. Det var i de dagar

Kristian Tyrann blifvit

landsförvist och Fredrik

I af adeln och städerna

h}-llats vid L}d:)ershög

1523, men Malmö ännu

icke svikit den afsatte

konungen. Staden an-

greps af den uppbådade skånska adeln, som vid

Skabersjö hade sitt hufvudläger och därifrån af-

spärradc vägarna och fc>r Malmö hindrade till-

förseln till lands. Den 18 september gjorde

borgarna nattetid ett utfall mot den befästade 1

Efter akvarell i Rålamhska samlirigen i K- Biblioteket.

ringen 1629 som den nuvarande hufvudbygg

brändes. Denna fram-

gång kunde dock ej af-

värja sakernas gilla gång.

Gårdens ägare, Hol-

ger Ulfstand, som var

en af adelns anförare

under detta krigståg, åter-

uppbyggde dock Ska-

bersjö, som snart ånyo
stod trotsande med sina

vallar, torn och grafvar.

Ännu en eldsvåda vet

häfden att förtälja. Un-
der »skånska kungens»,

Tage Thott d. y:s tid,

härjades gården 1623 af

eld. Det var vid den

därpå följande restaure-

gården, som lyckades så till vida, som herrarna

nådens nedre våning tillkom.

Numer ger Skabersjö knappt någon föreställ-

ning om det utseende det ägde under de oro-

iga århundraden vi ofvan berört. Under kriget

1676— 79, sä ödesdigert för många skånska

4 6
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Skabersjö omkring 1680 enligt Burman-Fischer.

slott och borgar, blef det, ehuru en befästad

gård, förskonadt från belägring" och sköfling,

säkerligen till en del på grund af grannskapet

till det välbefästade Malmö.

Det nuvarande Skabersjö är med tillvaratagan-

de af äldre byggnader en skapelse af i 700-talets

byggnadskonst. Allt sedan den stora ombyggna-
den 1775— 82 bär det en hittills omsorgsfullt be-

varad prägel af svensk herrgårdsstil på i 700-talet.

Förändringen vid nyssnämnda tillfälle vardt

verkligen grundlig. Lyckligtvis äga vi en af-

bildning af gårdens utseende år 1680, i en af

kapten Burmans bekanta »prospekter», liksom

några uppgifter i generalkvartermästaren Hintz-

kes relation rörande befästade eårdar i .Skåne

år 1676, så att vi något så när kunna döma
om graden af förvandlingen. Teckningen visar

en af fyra hus kringbyggd borggård. Af dessa

äro tre envåningsflyglar med två alnars tjocka

murar. Den fjärde byggnaden, som ligger fritt

i öster, är en tvåvånig korsvirkesbyggnad med
höga snirklade gaflar i norr och söder samt

midt på fasaden ett spirkrönt trapphus. Midt

emot ligger den hvälfda inkörseln i den västra

1629 uppbyggda längan, d. v. s. den nuvarande

hufvudbyggnaden, och i dennas södra hörn reser

sig ett tre våningar högt kraftigt orneradt torn

med spira. xAUtså något helt annat nu.

Vi få tänka oss utvecklingen så, att inom de

enligt Hintzke år 1676 trettiosju fot breda och

Skabersjö slott från öster.
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Skabcrsjö slott från väster.

I O fot djupa grafvar, som ännu iclas4' breda sig

omkring" slottsbyggnaderna, sedan gammalt fun-

nits vallar, lilngor och torn, bildande en kom-

plex, som efter eldsvådorna 1523 och 1623

sludigen fick den form, som 1 680 års teckning

visar, hvari både gammalt och nytt upi)går.

Byggnaden i (Vster ;lr m(")jligen af gammalt ur-

sprimg, men oml))-ggd och restaurerad i n}^are

smak 1629. Då byggdes längan i väster med
sin genomgång, men där måste förut funnits

andra byggnader och alldeles gifvet ett port-

torn framför vindbryggan öfver kanalen, ty här

utnn nnadc vägen från Malmö. Det höga syd-

västra tornet är ett gammalt vakt- och försvars-

torn, uppfördt af Holger Ulfstand eller kanske

till och med någon hans fcjregångare ftir att

dels få en utkik cifver Afalmö-vägen, dels kunna

behärska både vindbryggan och borgens västra

och södra sidor. Den södra flygeln uppges

vara byggd af Tage Thott 1 629; om den norra ha

vi ingen uppgift, men är den nog lika gammal.

På Skabcrsjö har alltså ej existerat någon

borg af den annars i Skåne fordom rikt före-

trädda Toru[)stypen med flyglarna fullstän-

digt inbyggda i hvarandra, bildande ett helt

omkring en kvadratisk gård samt med två yttre

diagonaltorn — utan, skall man tala om någon

borgtyp, som här funnits företrädd, vore det i så

falf den treflyglade anläggningen med en fram-

skjuten för försvaret af tillträdet till borgen anpas-

sad fl)'gel.* Andra bekanta exempel på denna tyj)

äro Kulla-Gunnarstorp och Söfdeborg. Af Hintz-

ke ansågs gården kunna hålla sig mot trupper,

beväpnade med nuiskt)ter, men ej motardlleri, som

på närbelägna höjder kunde ta gynnsam ställning.

* Korsvcrksliusct d;i rråiiniUnadl.

I våra dagars Skabcrsjö är gården lagd åt

motsatt håll. Den gamla korsverksflygeln med
sina snirklade gaflar är försvunnen, och genom-
fartsflygeln, som fått ännu en våning samt brutet

tak, har betonats som hufvudflygel. At öster

sträcka sig de båda enväningsflyglarna, likaledes

omändrade och delvis tillbvguda vid den om-
nämnda stora ombyggnaden.

Ofver den af gamla lummiga träd öfverskug-

gade kanalen för en brygga till en stor plan,

hvars norra och södra sidor begränsas af tvä

hvita envåningsbyggnader från 1 800-talets början,

den norra inspektörs- och kontorsbyggnad, den

södra trädgårdsmästarns bostad. Vinkelrätt i för-

hållande till planen löper landsvägen åt Svedala.

Porthvalfvct från gårdssiJan (öster).
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Slottet från sydväst.

Ladugårdsbyggnaderna ligga väster om gården,

på den plats, dit de förmodligen sedan långliga

tider varit hänvisade, fordom alltså rakt framför

den gamla borgen.

Men det kan nu vara tid pä att betrakta

Skabersjö-byggnaderna litet närmare. Hufvud-
byggnaden, är som sagdt, två våningar hög med
en hvälfd genomfart å midten; å hvardera sidan

därom fyra fönsteraxlar. Nedre våningens fönster

blefvo vid ombyggnaden bet3''dligt förstorade.

Två ingångar med fritrappa föra in i bygg-
naden.

Porthvalfvet täckes af tre korshvalf. Till högfer

och vänster i detsamma äro nedgångar till käl-

lare, som äro hvälfda med tunnhvalf. Af åtskil-

ligt att döma — afskurna fönster-

gluggar t. ex. — ha de senare

inmurats.

Byggnaden bär naturligtvis åt-

skilliga orneringar och inskriptio-

ner. Ofver porten åt gårdssidan

minner en stor snirkelprydd sand-

stenstafla om den »skånska kun-

gen» Tage Thott och hans fyra

hustrur. I midten ses det Thott-

ska vapnet samt initialerna T T.

och däromkring det Rantzauska

vapnet jämte bokstäfverna H R.,

det Urupska jämte IC. U. samt
det Gyllenstiernska två gånger
med bokstäfverna K. G. S. och

/. G. S. På motsvarande plats åt

väster sitter en tafla, som erinrar

om restaureringen 1774. Den bär

inskriften: Renoverad af T T och

U. B. åhr iJ'J4, medan på den

norra gafveln står i järnbokstäfver

T. T. U. B. i'/8j samt därunder,

strax ofvan första våningens fön-

ster den på byggnadens uppkomst
syftande inskriptionen, likaledes i

järn: T T. I. G. 162g.

Afven den norra flygeln är ve-

derbörligen märkt. På dess västra

gafvel läses årtalet 1^82, på dess

östra initialerna T T. och U. B.

De betyda Tage Thott och Ulrika

Barnekow. I vinkeln mellan huf-

vudbyggnaden och norra flygeln

är en bakgård sedan gammalt an-

lagd, och flygeln är dessutom ut-

byggd åt norr. Flyglarna ha brutet

tak samt tre fönsteraxlar å hvar-

dera sidan om den på midten be-

lägna ingångsdörren. På den af

byggnaderna omfattade vida gårdsplanen finnes

en öfvertäckt brunn af åldrigt datum. Vid gräf-

ningar på gården har man upptäckt grundmurar

och källare efter den 1774 nedrifna hufvud-

byggnaden.

Tar sig byggnadskomplexen å Skabersjö både

gladt och ståtligt ut i sin så starkt utpräglade

I 700-talskaraktär, äro omgifningarna af ej mindre

intresse, ja, erbjuda verkliga sevärdheter, som
t. ex. den på i 700-talet anlagda trädgården med
parken.

Vi nämna dock dessförinnan de i väster be-

lägna nyuppförda stall-, ladugårds- och logbygg-

naderna, propra tegelbyggnader med sandstens-

sirade homejor i 1 600-talsstil. Sedan gammalt

Slottet från nordväst med bakgården.
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Laduoården med dammen.

ligga här två stora dammar. Mellan dem och
ladugårdsbyggnaderna drar sig den alléomgifna

vägen fram till slottsbyggnaderna. Enär köks-

och fruktträdgården i senaste tid utvidgats, och
villabostad upp'^yg'gts åt förvaltaren just där

vägen fc)rr gick friim, b()jer den numer af åt

höger. V.n del gamla intressanta magasins-

byggnadcM- ujjptäcka vi norr om slottet, pa-

rallellt med den norra kanalen, så t. ex. en

korsverksbyggnad med inskriptionen 7\ T. i68[

S. S., syftande på Fredrik Thott och Sofia

Sehestcd, medan en annan byggnad bär in-

skriften Uf^bv^d ()//! lygS af T. T. ocJi U. B.,

hvilka initialer vi redan kilnna från slottet.

Söder om detsamma breder sig

en af den som skicklig trädgårds-

anläggare bekante friherre Adolf

Barnekovv på i 7 50-talet arrangerad

trädgård och parkanläggning. Här
stå ännu i full lifskraft Skabersjös

berömda afvenboksbersåer, de hög-

sta i Sverige, hvilkas urgamla kno-

tiga grenar, fantastiskt samman-
slingrade, bilda de långa båghvalf-

ven, medan den täta löfskruden

ofvan och nedan omsorgsfullt om-

sluter det hela. Dylika bersågän-

gar samt välklippta afvenbokshäc-

kar af samma höga ålder genom-

draga regelbundet denna intres-

santa gamla trädgård. \'i beundra

äfven den sydost hilrom, på en

höjrrc terränjj, en vidsträckt kulle,

belägna parken, som, äfven den, är

ett verk af Barnekovv, ehuru senare något förän-

drad. (Barnekows trädgårds- och parkanläggnin-

gar vid flere slott och herrgårdar i södra och mel-

lersta Sverige förtjänade helt säkert en undersök-

ning.) Terrassanordningarna spåras ännu å den åt

trädgården vettande delen af kullen och helt be-

varad är den om en friluftsteater erinrande anlägg-

ningen å den östra sluttningen. Högst upp, mot
den gröna fonden, står en dorisk kolonnhall af trä,

och därifrån sänker sig terrängen i rektangulärt

formade terrasser med gräskantade gångar. Ne-

derst ligger en fyrkantig plan med en blomster-

raljatt, och framför denna utbreder sig en lägre

liggande, halfrundt afslutad och af häckar in-

Miigasinsbyggnader norr om slottet.



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

Afvenbokshäckarna.

fattad ridbana. Banan är kransad af skog. I

fonden öppnar sig denna mot en allé, omgif-

vande en kanal, bort mot en aflägsnare skogs-

fond, erbjudande ett ståtligt perspektiv. Hela

anläggningen med åskådarplatser och ridbana

är en erinran om gamla tider, liksom skapad

för praktfulla tornérspel och ringränningar. Vägen
till Skabersjö station genombryter nu banan.

Det säger sig själft, att på Skabersjö många
gamla intressanta konstsaker, vare sig nu möbler,

målningar, keramik, pretiosa, finnas kvar, ja, här

uppenbara sig hela rester af gustaviansk rums-

inredningskonst från excellensen Thotts dagar,

då Skabersjö genomgick sin stora omdaning.

Från ännu äldre tider bevaras delarna af en

med figurer och ornament uthuggen sandstens-

spisel, som förtjänade komma till heders igen.

Den stammar från 1620-talet.

I stora byggnadens södra del träffa vi mat-

salen samt grefvens rum. Genom ett genom-
gångsrum komma vi till de i södra flygeln be-

lägna två salongerna. I matsalen göra vi genast

bekantskap med de Thottska släktporträtten, som
t. ex. af den ryktbare Tage Thott d. y. (j" 1658)

och af dennes son Ove Thott och hans gemål. Ove
Thotts porträtt är ett präktigt färgstarkt barock-

porträtt, utfördt af någon, möjligen i Danmark
verksam, holländsk målare, kanske A. Wiicliteis.

Den stora salongens fasta inredning, liksom

äfven den gustavianska möbeln i hvitt och guld,

spegeln med väggbordet, kolonnpiedestalerna

etc, prydde förr den inre salongen, som, då

ytterligare tillökad med ett smalt rum, iordning-

ställdes af friherre Tage Thott på i 780-talet. Af
den nämnda nu flyttade fasta inredningen märka
vi framförallt skulpterade guirlander å väggarna

samt den originella skulpterade klockomramnin-

gen, som är infattad i den ena fönsterväggen.

Bland konstföremålen intager pendylen i Boulle-

arbete från 1 600-talets slut ett framstående rum.

Den har formen af en paviljong med korintiska

kolonner i hörnen samt med ett tak med svängd

kontur. Äfven det stora kinesiska lackskåpet

med upphöjdt arbete på guldgrund (blommor
och fåglar) är en mycket värdefull pjäs. I ett

glasskåp kunna vi beundra en mängd dyrbara

glaspokaler, däribland Kjell Kristoffer Barne-

kows och Victoria Stenbocks brudpokal och an-

Perspektiv öfver ridbanan sedt från den teaterlika terrassanläggningen.
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Tage Thott d- y. Ove Tliolt.

( )lji'måliiiii^' :if (laiisk-liolländsk m;isl;uc(?) Oljemålning; af holländsk mäsuiie. nnijlii;en Abraliani Wutlucrs.

nat af v;lril(\ Af intresse äro också flere af som Skåne ju räknar bland sina nationalhjältar,

målnint^arna. I [är se vi t. ex. en skildrini; hiinger strax bredvid. Detta porträtt är en gam-
af slaj^et vid 1 lelsingborg 1710, utf()r(.l af Karl mal kopia af ett annat, som finnes i Uppsala

Xll:s bataljmålare Johan Philip Leuibke. I för- universitets konstsamling (kanslirummet), och som
grunden uppträder naturligtvis Magnus vSten- förr gått under annan benämning. Den utförande

bock. I'"n bröstbild af den borinnde mannen, handen saknar den djärfva rutin, som präglar

Matsalen.
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Salongen.

en Ehrenstrahls eller David von Kraffts ska- åstadkommit porträttet. Då det alltid gått un-

pelser. Det är en mera försiktig pensel, som der Magnus Stenbocks namn, är benämningen

Salonoen.
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Magnus Stenbock.

Kopia i olja efter ori<;iti;il i l'p|)sala.

på motsvarande porträtt i Uppsala säkerställd.

Det svassande barockkonterfejet af den siste

danske Thott, Otto Thott till (launö, skulle att

döma af den bekanta i^^ravyren efter denna bild

vara måladt af /\'r Kyafft d. ä., som på sin

utresa till I' rankrike på i 750-talet stannade nåj^-on

tid hos Thott på (iaunö för att utföra en hel

del portriltt. Samme målare är upphofsman till

porträtten af Skabersjös ombyggare excellensen

'J'age Thott och hans i:^emål Ulrica Barnekovv.

Excellensen Tage Thott.

Oljemålning af Per Kraffl d. ä.

En samling miniatyrporträtt af svenska regenter

t. o. m. Fredrik I uppmärksamma vi äfven.

Mästaren är antagligen La/re7isen d. ä.

Det rum, som förut var salong, är, som an-

tyddes, nu uppdeladt i två rum, af hvilka det

åt gården vettande är ganska smalt, det andra
en smakfullt dekorerad salong. I det mindre
rummet hänger en kristallkrona, som fordom
suttit på Kina slott. Den bär öfverst en kung-
lig krona af glas.

I den inre salongen står en ytterst värde-

full möbel, en byrå af Haupf. Den har förr

Otto Thott till (Jaunö.

C)ljcnirilning af Per Krafft d. a. (ungdomsarbete).

funnits på Rydsgård. Tafvelsamlingen i salon-

gen har att uppvisa en stor målning, återgif-

vande inloppet till Stockholm, af Bcnnet, ett

skogslandskap af Karl XV (sign. C. 69), land-

skap af Bil/ing, Tuniå (en ljusgrön bokallé)

samt porträtt af nuvarande fideikommissarien

hofjägmästaren grefve Tage Thott, måladt af

den talangfulle Åkesson, liksom porträtt af gref-

vens far och mor, grefve Tage Kjell Thott och

hans maka, född friherrinna Barnekow.

Af rummen i stora byggnaden nämna vi

ytterligare grefvens skrifrum, biblioteket samt

"öfver porten en hall och rökrummet. Från hallen,

som är ett ovanligt trefligt rum. dekoreradt med
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Inre ralong-en.

skånska allmogeväfnader och massor af rådjurs-

horn, troféer från Skabersjö berömda jaktmarker,

leda trappor till höger och vänster upp till den

öfre våningen, hvilken upptages af å ömse sidor

om en korridor anordnade rum. Bland hallens

troféer böra ej förglömmas de tre horn som
konung Oscar II eröfrade den i september 1894.

Där bredvid se vi ett utmärkt vackert rikt för-

grenadt horn, som härrör från 1906 och vann

pris på jaktutställningen i Wien i g i i . Ofvan

dörren till rökrummet är ett elghufvud place-

rad t. Det bär inskriptionen: T/7/ Hofjägmästaren

Tage Thott. Till Minne af Halleberg i8-^'l,go

samt Oscar II:s namnchiffer.

Det åttkantiga med en rödkläddsengustaviansk

möbel, med bord i barockstil m. m. smakfullt

Bordsur i Boiillc-arbete. Sekretärbyrå af Haiipt.
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möblerade rökrummet har äfven några Thottska

och Barnekovvska porträtt. Dessa släkter ha ju

i trennc generationer varit förenade. Dessutom se

vi äfven här den vid i 700-talets midt uppgjorda

Thottska stamtaflan, börjande med den af sagans

skimmer omflutna Tor Thott och slutande med
Otto Thott och Kristina Kaas. l^rån rökrummet

för en liten svängd trappa ner till biblioteket

med dess bokhyllor, porträtt och biljard.

Det sagda kan nu endast ge en antydan om
hvad i konstväg sedan gamla tider bevarats på
Skabersjö, som i så många hänseenden väcker

vårt intresse.

Innan vi tillägga en del uppgifter om gården

i ekonomiskt afscende, skola vi dock först kasta

en blick på dess ägarehistoria som icke är vi-

dare inkrånglad, då Skabersjö så länge varit i

en och samma släkts händer och dessförinnan

endast i två andra släkters ägo. Fideikommiss

blef dock godset först 1807, då i det detta år

för landsh()fdingen friherre Tage Thott utfärdade

grefvediplomet det äfven hette, att Skabersjö egen-

dom komme att anses för Thottska ättens grefskap.

Under medeltiden tillhörde gården släkterna

Passow och Ulfstand. Genom gifte gick den
från den förra släkten till den senare. Det
skedde redan på 1300-talet, då Ove Passows

dotter Kerstin blef gift med Henrik Gcrtscn

Ulfstand. Sonsonssöner till denne voro de båda

i Nordens historia vmder i 500-talets första hälft

så bekanta bröderna Holger och Truid Greger-

sen Ulfstand. Den förre känna vi redan från

Häckebergas historia, den senare från Torups.

Holger Ulfstand vardt ägare till Skabersjö, hvars

öde, branden 1523, under dennes ägaretid vi

redan omtalat. Den skånska stormannens graf-

sten se vi i Lunds domkyrkas krypta. Han
ligger där begrafven med sina båda hustrur,

Anna Podebusch och Helle Hack. Med den

senare fick han Häckeberga. Medan hans be-

römde son. Hack Ulfstand, ärfde Häckeberga,

fick sonen fens Ilolgersen Ulfstand Skabersjö.

Men äfven denne förvärfvade sig ett frejdadt

namn, nämligen bl. a. som befälhafvare på Bo-

hus fästning under nordiska sjuårskriget, då han

både 1365 och 1566 tvingade svenskarna uppge

Hallen.
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belägringen af fästet, sistnämnda år genom att Thott dog redan 1666 på Skabersjö, den sista

gård han ägde. Han efterlämnade en son, Ere-

drik, som vid krigsutbrottet 1676 bodde hos sin

mor, Margareta Rantzau, på Själland. Gården
blef indragen till svenska kronan och gafs under
namnet Kronedal till fältmarskalken Fabian von

Eersen, Efter

krigets slut in-

köptes den af

fru Ida Skeel,

FredrikThotts

mormoder
och skänktes

åt denne, som
alltså återfick

sina fäders

egendom.
Han var gift

med Sofia Se-

hested och af-

led år 1 706.

Ankan och

barnen bodde
en tid framåt

kvar på god-

set, som 1722

öfvertogs af

sonen Otto

Thott. Denne

spränga ett af svenskarne eröfradt kruttorn i

luften. Sonen Holger Jenssen Ulfstand fick

Häckeberga efter sin farbror Hack samt del i

Skabersjö. Hans faster, fru Tliale Ulfstand,

änka efter Påvel Laxmand, inlöste efter bror-

sonens död

hela gården

och sålde den

1 600 till Taoe

Otioscn TJiott,

den »skån-

ska kungen»,

hvars historia

är oss bekant

från Trolle-

holm och Trol-

lenäs. Hans
förtjänster om
Skabersjö kän-

na vi redan.

Han dog 1 658
kort före Ro-

skildefreden.

Gift fyra gån-

ger, nämligen

med Helvig

Rantzau, Ker-

stin Urup, Ka-

rin Gyllenstierna och Jytta Gyllenstierna, öfver-

lefde han äfven den senaste hustrun samt två af

sina söner, Otto och x\nders. Den vngste sonen

Ove Thott ärf-

de efter sin

far dels Ska-

bersjö, dels an-

dra hans egen-

domar. Men
såväl dessa

som andra

gods han för-

värfvade, gin-

go förlorade.

Det uppges,

att han varit

ytterligt slös-

aktig, men i

tidernas oro-

lighet låg en

annan orsak.

Thottarne vo-

ro kända för

sin böjelse för

det danska

partiet. Ove

Grefvens skrifrum.

*^og 1758 och efterlämnade i sitt äktenskap

med Kristina Kaas flera barn, af hvilka Tage

Thott 1 76 1 tillträdde Skabersjö, som han be-

höll till sin

död 1824.

Det var den-

ne ägare, som
helt omskapa-

de Skabersjö

och med in-

sikt och fram-

gång därjäm-

te förvaltade

sina många
andra jorda-

gods. Efter att

en tid äfven äg-

nat sig åtkrigs-

tjänst — han

blef 1772 öf-

verstlöjtnant

— förordna-

des han 1776
till landshöf-

ding i Malmö-

Rökrummet. ^^^^ ^^n, pa

472



SKABERSJÖ

hvilken förtroendepost han nitiskt verkade till

1794. Utmärkelser föllo för öfrigt rikt på hans
lott. Friherre blef han 1778, grefve 1807 och
en af rikets herrar år 1816. I sitt äktenskap

med grefvinnan Ulrica Christina Barnekovv efter-

lämnade han två söner och tre döttrar. Skaber-

sjö, som 1807 blifvit fideikommiss, öfvergick

till äldsta sonen grefve Olto Thott. Denne hade
till en början ägnat sig åt den mihtära banan,

deltagit i finska kriget, blifvit öfverstelöjtnant,

generaladjutant samt 1807 tagit afsked. Vice

landshöfdings titel tilldelades honom- år 1 8 1 q.

Hans död inträffade redan 1826. I sitt äkten-

skap med Brita Christina Barnekow hade han flera

barn, af hvilka grefve Tage

Kjell TlioH efterträdde honom
som fideikommissarie. Afven

han var först en tid i militär-

tjänst, men uppgick sedan i

skötseln af sin stora egen-

dom. Bl. a. vinnlade han

sig om skogens vård och

har låtit väldiga barrskogs-

planteringar ui)i)stå. Grefve

Tage Kjell Thott afled i 866.

I sitt äktenskap med friherrin-

nan Ulrica Maria Margareta

Amalia Barnekow hade han

bland andra barn sonen gref-

ve Otto Thott, som vardt hans

efterträdare. .Som kammar-
herre, major i armrn m. m.

gick han urtiden i8()i, läm-

nande Skai)ersjö åt sin illdste

son, nuvarande fideikommis-

sarien hofjägmästaren m. ni.

Sfrefve la^e 77/ott, hvars mor
född grefvinna Ebba Elisa- stamtojlan.

beth Augusta Sparre till Söfdeborg ännu lefver.

Sedan 1885 är grefve Thott gift med Hedvig
Gabriella Hallenborg.

Grefve Tage Thotts stora förtjänster om jakt-

vård och skogsvård ej blott på sitt gods, som i

detta hänseende är ett mönstergods, utan ock i

Skåne och hela Sverige i öfrigt, äro allmänt

kända och uppskattade. Äfven som skriftstäl-

lare på detta gebit är han verksam.

Skabersjö vidsträckta gods omfattar i Skaber-

sjö socken: Skabersjö säteri och by, Ebbarp,
Kjädarp, Risarp, Roslätt, Ryd, Svenstorp, Sön-
narp, Tjusarp, Vartho och Västraby. Hit höra

vidare i Bjäreshögs socken Skammarp, i Hyby soc-

ken Bökebergsslätt, Holmeja
och Yddinge, i Törrunge soc-

ken och by 6 Yl,; mtl, i Arrie

socken och by '/oi rntl, i Sve-

dala socken Roslätt mtl,

i Oxie socken Kristineberg

etc, alltsammans utgörande

en areal af 10,822 tunnland,

hvaraf 6,955 tunnland åker,

133 tunnland äng och 3,794
tunnland skog.

Skabersjö skogar äro de

på villebråd mest rika i hela

Skåne. Vid Boslätt finnes ett

elektricitetsverk, drifvet me-

delst ur torf framställd gas

och förseende såväl Svedala

municipalsamhälle som Ska-

bersjö med kraft och ljus.

Skabersjö socken är moder-

församling till Törringe och

bildar med denna ett pastorat,

patronelit till innehafvaren af

Skabersjö fideikommiss.
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Af AUGUST HAHR

Sveriges sydligaste herresäte, Dybeck, skall

bli föremål för följande rader. Vi söka det-

samma på kartan mellan Ystad och Trelle-

borg, strax väster om Skifarps by, som numer
är ett uppblomstrande industrisamhälle, sådant

man ej sällan på-

träffar i den rika

skånska provinsen.

Dybecks gam-
la högintressanta

slott ligger blott

cirka i 7-2 km från

hafsstranden. I äl-

dre tider förlades

gårdarna sällan in-

vid själfva stran-

den af det ju både
skiljande och sam-

manbindande haf-

vet, som kunde bä-

ra såväl vänskap-

liga som fiendtli-

ga skepp. Yppiga,

lummiga parker

omge nu detsam-

ma, från hafvet sedt, liksom afundsamt döljande

det. Den i vår tid betydligt förminskade Dybecks-
ån slingrar sig förbi gården ner mot hafvet. Förr
var den udoppet för en hel liten sjö, som dock, äf-

ven den, nu krympt samman till en af nästan tro-

pisk växdighet omhvärfd parkdam. Där ån eller

bäcken faller ut i hafvet, träffa vi ura-amla kul-

Godsägaren A. B. Wallis.

tur- och naturminnen, nämligen spåren af Hörte

hamn och resterna af Hörte skog, Sveriges syd-

ligaste skog, som når ända ner till hafsstran-

den. Hörte hamn var fordom en af lybeckarnas

många nederlagsplatser för den privilegierade

sillfångst, till hvil-

ken de fått dan-

ska konungens till-

stånd att drifva

utanför Skånes ku-

ster. Hamnen är

nu uppgrundad,

men man ser dock

märken efter den.

Hörte skog be-

står mest af ek och

alm och har ända

in i senaste tid

lidit genom stark

afverkning, huf-

vudsakligen bero-

ende på Dybecks
uppdelning i två

särskilda egen-

domar, som från

i6oo-talets slut ända in på 1850-talet fortfarit.

Nu kommer den lyckligtvis att fredas för fram-

tiden tack vare de nuvarande ägarnes intresse att

bevara detta så säregna skogsbestånd, visserligen

ej det enda minne från de längesedan svunna

tider, då rika löfskogar smyckade stora delar

af den skånska kusten. Det blåa brusande haf-

Fru Ebba Wallis

född Rosenblad.
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Dybeck omkring 1680 enligt Burman-Fischer.

vet och skogens skröna lummig-a löfverk erbjuda

i sin förening en verkligen sällsynt anblick af

frisk och egenartad fägring.

Dybecks slottsbyggnader äro af olika karak-

tär och ursprung. De gå tillbaka till 14-, 15-

och 1600-talen. Här, som på andra håll, har

senare tider gjort sina förändringar, men likväl

jämförelsevis sparsamt. Man har rifvit ett par,

tre byggnader, men lyckligtvis ej ombyggt de

kvarvarande, som därför presentera sig i sam-

ma skick som i slutet af 1600-talet. Det är ej

mänga skånska slott, som kunna uppvisa så pass

ogravcrade byggnadsdokument som Dybeck.

Vi nalkas slottet från norr (från Tofthögs sta-

tion) förbi en lång rad ladugårdsbyggnader, som
vi då ha till vänster om oss, enkla gråstens-

byggnader af gammalt datum, slutande med ett

siort magasin, som bär årtalet 1 796. Det är

Infart xväi^cn tncd bion.

dock äldre, då det förekommer å Burmans teck-

ning från 1680. Parallell med denna uthusrad

låg förr en annan, nu nerrifven, så att uppfarts-

vägen till slottet då bildade en veritabel gata.

Ett par gaflar, den ena i gotik, den andra i

renässansstil, en långbyggnad, i ^/^ våning hög,

en sammanbindningsgång öfver inkörseln, är

hvad vi till en början upptäcka, när vi öfver

stenbron och den mot kanalen utskjutande för-

platsen, som en gång burit ett porttorn, köra

in på borggården. Se vi närmare till, är det en

hel komplex af ganska olikartade hus, som bilda

Dybecks slott, en komplex, som man ej reder ut

i en handvändning, och som helt visst förtjänade

en mera ingående vmdersökning än hvad för-

fattaren till dessa rader för närvarande kunnat

hinna med. Då borgen grundades, lades den

vid randen af en obetydlig liten sjö, hvaraf vi

ännu ha en återstod i den

tropiskt kringvuxna parkdam-

men väster om gården. Den-

na, liksom den omnämnda
bäcken, lämnade det för ka-

nalerna erforderliga vattnet.

Här, liksom vid så många
andra skånska borgar, är allt-

så ursprunget en kanalomgif-

ven borgplats i närheten af ett

vatten, på hvilken plats ett eller

flera fasta hus uppföras. Huru
här allra tidigast såg ut, är emel-

lertid ej så lätt att afgöra, men

det förefaller, som omkring

det östra långhuset såsom huf-

vudbyggnad ganska tidigt be-

fästningar uppstodo, hvilka

kanske till och med upptagit

rester, som gå ännu längre till-

baka än det från 1400-talets

slut stammande långhuset.
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Norra sidan.

Men innan vi närmare betrakta de särskilda

byggnaderna, böra vi taga en öfverblick öfver

desamma och söka få klart för oss deras in-

bördes läge (jämför afbildningarna). Borggår-

den är numer endast på tre sidor bebyggd. A
den norra sidan se vi ett kvadratiskt hus med
rikt sirade gaflar i norr och söder. Det an-

sluter sig till det nämnda medeltidshuset å östra

sidan, hvars aftrappade gafvel vi redan iakttogo,

då vi närmade oss borgen. Framför ingången

låg till 1802 ett porttorn. Eget nog ses å

Burmans teckning väl detta, men icke det bred-

vidliggande kvadratiska huset. Från detta är

nu en modern öfvertäckt gång af korsverks-

konstruktion slagen öfver inkörseln till en väster

därom belägen långhusbyggnad, som utåt har

fem fönsteraxlar, är en våning hög ofvan en

jord- eller källarvåning och slutar i öster och

väster med höga gaflar. I vinkel med detta

1 600-talshus ligger i väster ett annat från

samma tid och af samma karaktär, hvilket

åt gården har ett fyrkantigt framsprång på
midten, ett trapphus, som upptill slutar i en

kraftigt svängd barockgafvel. At söder sluter

sig till detta hus en kvadratisk tre våningar

hög, tornlik byggnad med svängda gaflar i norr

och söder. I den utåt vettande vinkeln, som
dessa båda hus bilda, ligger ett litet mindre
trapphus, medan åt gårdssidan ett numer med
platt tak slutande åttkantigt trapptorn är byggdt
intill det tornlika kvadratiska huset. Hela detta

senare byggnadsparti skjuter något fram å borg-

gårdens södra sida, som annars är alldeles fri.

Fordom stod dock här en envåningsbyggnad

med ett porthus, hvarifrån en brygga ledde

öfver till trädgården. Den östra sidan, slutligen,

intages af en rektangulär tvåvåningsbyggnad, i

norr och söder slutande i trappgaflar med blind-

nischer. Denna välbevarade medeltidsbyggnad

Inkörseln sedd inifrån gärden.

476



DYBECK

Nordvästra sidan, sedd utifrån.

har åt ij^årdcn ett trapphus, motsvarande det

midt emot belägna och, Hksom detta, afslutadt

med en barockgafvel. Denna byggnad når åt

söder ej så långt fram som de nyssnämnda

husen på viistra sidan. Jut mindre tvåvånings-

hus fanns förr vid den södra gafveln (jämtör

planschen hos Ljunggren), men nedrefs för ett

par tiotal år sedan. Nämna vi därtill, att östra

hälften af södra kanalen är igenfylld, och att

där ett väl femtio år gammalt brygghus, for-

dom mejeri, är beläget, samt att skuggande,

lummiga träd nu begränsa gården åt söder, torde

vi härmed i korthet skisserat slottets och går-

dens allmänna utseende.

Skärskåda vi emellertid dessa så olikartade

byggnader på något närmare håll, upptäcka vi

ett och annat af intresse. Om hela komposi-

tionen kunna vi dock först vara ense, att den

verkar synnerligen oregelbunden. Tid efter an-

nan ha dessa stenhus uppstått och bildat den

borgplatsen omgifvande egenartade komplexen.

Ett drag af regelbundenhet är emellertid, att

i gårdens ena diagonal lagts två kvadratiska

hus, som ursprungligen måste varit två försvars-

torn.

Som det äldsta huset anges sedan gammalt
den östra långbyggnaden. Den skall vara upp-

Wistra Idngliuset, sedt inifrån gården.

/



SVÉNSKA SLOTT OCH HERRESATEN

Det inre af gården, sedd från söder.

förd mot 1400-talets slut och under 1500-talets riddaren Tage Henrikssen Hollunger. Huset är

första årtionde af Dybecks dåvarande ägare byggdt af synnerligen stora tegel i munkför-

Östra långhuset sedt utifrån från sydost.
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östra långhuset scdt inifrån gården från söder.

band. 1 )c aftrappade oraflarna ha infällda rund-

lar och med stickbågar afslutade plana nischer,

i södra g-afveln 6 nischer och 2 rundlar, en

i hvard(>ra hörnet, i norra gafveln 8 nischer

samt ()f\-erst en cirkelfördjupning. Då huset

väl ända sedan 1 6oo-talets slut varit hvitput-

sadt, göra dessa rösten naturligtvis ej den este-

tiska verkan, som de ursprungligen haft. De
nuvarande fönstren äro senare upptagna. På
östra långsidan upptäcka vi två stickbågsbe-

täckta skottgluggar (för neråtriktade skott); på
södra sidan ses spår af en dylik. De båda lång-

sidorna ha olika takfriser, den östra en fris med
långsträckta bågar på små konsoler, den västra

har två tandfriser, med de snedställda tänderna

i den ena frisen i motsatt riktning mot tänderna

i den andra. Det redan omtalade trapphuset

åt gårdssidan är byggdt af ett helt annat, be-

tydligt mindre tegel och stammar säkerligen

från 1 6oo-talct. Det har två ingångar. Den
ena för genom en korshvalfstäckt liten vestibul

in i husets f<)rsta våning, den andra ned till

källaren. Uppgången till trappan är inifrån

huset, och stiger därifrån den mäktiga ektrap-

pan i tornet upp till andra våningen och vin-

den. Trapptornet afslutas upptill med ett af

S-formiga band karaktcriseradt gafvelröste i ba-

rockstil. Öfverst se vi ett rundbågigt krön, som

såviil å hvardera sidan, som högt upp har klot-

prydda postamcnt. Röstet har precis samma
karaktär som det midt emot stående trapptornets.

De tillhöra samma byggnadsperiod. Till huset

för äfven en modern trappuppt:;ång, anlagd i

det nordöstra hörnet. Källarne äro icke hvälfda,

utan täckta af grofva ekbjälkar.

Vi rikta så vår uppmärksamhet på det nästan

kvadratiska huset med renässansgaflarna. Det
sammanhänger med det nu skildrade. Dess upp-

komsttid går antagligen tillbaka till femtonhun-

dratalets första hälft och har samtidigt äfven

det diagonalt motstående kvadratiska huset upp-

stått. Båda ha varit ämnade till försvarstorn.

Båda ha hvälfda källare med tunnhvalf. I det

norra tornet finnas ännu skottgluggar kvar. Att

döma af den ganska oregelbundna källaren i

detta torn, sprickor i muren m. m., har det

möjligen vid något tillfälle ombyggts och ut-

vidgats. Viktigt är emellertid, att det jämte sin

pendant i sydväst uppförts som led i en be-

fästning. När det uppges, att Jörgen Marsvin

1555 skulle byggt det år 1802 nedrifna port-

tornet, kan denna uppgift äfven tjäna som led-

ning för de nyssnämnda tornens datering. Na-

turligtvis funnos här redan förut befästningar,

tornen återgå nog till det tidigare femtonhun-

dratalet, men en grundlig om- och tillbyggnad
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torde skett omkring angifna tidpunkt. Murar

och lägre byggnader, som på i6oo-talet fingo

vika för de då uppförda norra och västra lång-

byggnaderna, fullbordade anläggningen, som på
ett märkligt sätt måste erinrat om Borgeby, där

ju flera fasta hus och torn upptogo borgholmen.

Men Dybecks båda försvarstorn se numer
mycket fredliga ut. Det norra har å sin södra

sida en mindre utbyggnad, som säkert är resten

af en liten trappanläggning. Det prydes af rikt

sirade gafvelrösten och fönsterkrön. Orneringen

visar ovanligt rena renässansformer. Upmark
har anmärkt, att den tyckes ursprungligen ej

varit afsedd för detta hus, enär röstenas pilaster-

ställningar verkar intvingade på sina platser.

Härmed må nu vara huru som helst. Vid något

tillfälle i början af i6oo-talet har troligen denna

dekoration tillkommit, sannolikt genom den bygg-

nadsintresserade Otto Marsvin, som byggde Mar-

svinsholm m. m. Ät gårdssidan uppträda en

dorisk och en jonisk pilasterställning i förening

med bakomliggande hvalfbågmotiv, samt öfverst

ett svängdt krön, allt öfver en bred fris med
gesimser och fasetterade stenar. Under detta

entablement sitta ett par konsoler. Flera ha en

gång funnits. Tämligen högt öfver det till-

hörande fönstret ses mellan de nämnda konso-

lerna en bred rundbåge, under fönstret ett par

konsoler, under dem åter ett annat fönster. Det

ser ut, som om en balkong här förekommit. Afven

Trappan i östra långhuset.

kunde man tänka sig ett fönsterkrön på kon-

solerna, af samma slag som dem vi se å norra

sidan, men då bör det ofvanför varande fönstret

vara kortare. A den mot norr vända sidan af

huset är det likaledes ett af konsoler buret en-

tablement, som nedåt begränsar gafvelröstet. En
jonisk pilasterställning samt däröfver ytterligare

en dylik, som undergått någon restaurering och

fått karaktärisera det afslutande svängda krönet,

då det, som skulle motsvara den södra gafvelns

afslutning här saknas. I den nedre pilaster-

ställningen är en urtafla infattad. För öfrigt

ses nedanför röstet ett mindre entablement med
små konsoler, hvilande på en af två stora kon-

soler buren list. Därunder sitter ett fönster med
en rundbåge öfver. Detta fönster är för långt

neddraget, så att det skär de trekantiga gafvel-

krön, med hvilka de nedre fönstren stoltsera.

Den ena fönstergafveln prydes med ett lejon-

hufvud, den andra med ett människohufvud.

Hela denna dekoration är ju ovanligt rik.

Den är huggen i sandsten och bör ha gjort

en betydligt vackrare effekt, när huset ännu var

oputsadt. Denna hvitputsning är ej mer än ett

par tiotal år gammal och borde rätteligen af-

lägsnas. Emellertid frestas man att med Up-
mark tro, att alla dessa för sin rena renässans-

stil så utmärkta dekorationsdetaljer icke ur-

sprungligen huggits just för denna byggnad.

Det är något bizarrt och tvunget i förhållande

till de ytor de sira.

Af det försvunna porttornet se vi numer blott

grunden i den lilla förplatsen framför inkörseln.

I sin andra våning hade tornet ett litet kapell

och i den tredje hängde en klocka, som nu

Vem menhögs kyrka kan smickra sig äga.

Den långa byggnaden å norra sidan af borg-

gården uppges, liksom det västra långhuset, vara

uppförd af Lave Bille vid 1 6oo-talets midt eller

kort efter.

Båda husen ha ingångar till källarvåningen

från den smala plats, som skiljer dem från ka-

nalerna. Ända in i senaste tid har köket be-

funnit sig i västra byggnadens jordvåning. Huf-

vudingången till dessa båda byggnaders bo-

stadsvåning är, som nämndes, i det med ett

svängdt gafvelröste prydda framsprånget åt gårds-

sidan. Här träffa vi dock endast en enda in-

gång, ej som i det motstående trapptornet två.

En portalomramning i tidig 1 6oo-talsstil tilldrar

sig vår uppmärksamhet. Korintiska sandstens-

pilastrar med skulpterade och målade blom- och

fruktornament omrama porten. Pilastrarna för-

enas af en refflad båge, som på midten af-

brytes af Lave Billes vapensköld (Bille-vapnet
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med initialerna L och B). Denna så tilltalande

dekoration är likväl icke ursprunglig. Den är

visserligen gammal, men är af förre ägaren in-

köpt i Tyskland och här uppsatt.

Det södra fyrkantiga tornet har höga svängda,

af horisontala lister fördelade gafvelrösten i norr

och söder. De, liksom det vidbyggda åttkan-

tiga trapptornet, äro af senare datum (1600-

talet). Af några detaljer finna vi, att tornet

måste vara ganska gammalt. Pa dess östra vägg
se vi t. ex. upptill en snedställd sköldformig

blindering. Den motsvaras naturligtvis af en i

motsatt riktning vänd sköld fördjupning, som nu

döljes af trapptornet. l^n tämligen högt belägen

ursprunglig ingång till det fyrkantiga tornet fin-

nes ännu å dess norra vägg. Till den hvälfda

källaren är nu mer nedgången i trapptornet.

Den höga spira, som prydde det senare och

uppges tjänat sjöfarande som märke, borttogs i

slutet af I 700-talet.

Dessa gamla hus med anor såväl från pri-

mitivare tider, då ett par tunna tegeltorn

kunde anses verksamt bidraga till ])orgens för-

svar, som från det estetiskt mer kultiverade

1600-talet, hvilket sökte göra det hela så be-

boeligt, l)ekv;imt och prydligt som möjligt, bilda

tillsammans måleriskt verkande grupper, i hvilka

ej minst det oregelbundna och oväntade utgöra

ett betydelsefullt element, grupper, som förmå

siitta vår fantasi och koiubinationsförmåga i

rörelse och väcka vårt lifligaste intresse, äfven

i det hänseendet, att de i så orördt skick nått

fram till våra dagar.

J )cn långa tid, som gården var up{:>delad i

två skilda hälfter, hörde det östra långhuset med

det norra tornet till den ena parten, det norra

och det västra långhuset med anslutande torn

till den andra parten. I slutet af 1 700-talet

uppkommo efter de oHka ägarna, familjerna

Gyllenkrok och Ehrensparre, benämningarna
Kroke-parten och Sparre-parten på så sätt, att

till den förra hörde östra, till den senare västra

sidan. Den å borggården i söder och norr

löpande rännstenen bildade en gränslinie, som
enligt Ljunggren t. o. m. parternas hundar visste

att respektera.

Slottet omges i trenne väderstreck af vid-

sträckta parker och trädgårdar. En egendomlig

fägring erbjuder den väster ut belägna. Där
låg fordom den förut omtalade lilla sjön, som
i senare tid förvandlades till en större damm med
trädbevuxna små holmar. Den yppigaste vegeta-

tion, nästan sydländskt verkande, omger dammens
grönskande stilla vatten, där vildänder simma
omkring under bokarnes, almarnes och alarnes

löftunga grenar.

Vid denna natursköna vildt växande parks

södra sida finna vi en stor frukt- och köksträd-

gård. Där denna gränsar till landsvägen, som

löper förbi slottets västra sida, står ett gammalt

som magasin tjänande gråstenshus. Det gör

ett högst vördnadsvärdt intryck, och man börjar

undra om medeltidsminnen möjligen spöka i det-

samma, då inskriptionen öfver den östra dörren

plötsligt tar bort våra illusioner. Den lyder

nämligen: »Opbyggd af G. E. 1780».

\\n ståtlig, välvårdad slottspark, omsluten af

väldiga bokar, alm ar, kastanjeträd etc. breder

sig söder om slottet. Den gör ett verkligen

förnämt intryck, liksom slottet och dess om-

Danimen i parken.
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Lave Bille.

Oljemålning från 1650-talet.

gifningar i allmänhet ge intryck af urgammal
kultur, uråldriga traditioner. Denna park, lik-

som trädgården öster om borgen, ingick förr i

Sparre-parten. Öster om ladugårdshusen i norr

träffa vi slutligen en lång vattengraf, som sanno-

likt är en rest af de kanaler, af hvilka äfven

hela ladugården en gång varit omgifven.

Slottets inre har ej många minnen från dess

äldre dagar. Det har ju gått

i så många olika ägares hän-

der, och förändringar ha ofta

skett. I västra delen af slottet

— den tillhörde, som nämndt
är, Sparre-parten — finnes

likväl enkla takdekorationer i

stuck kvar ifrån 1 6oo-talets

slut, bandslingmönster och bår-

der samt musslor i hörnen.

Det var dessa gipstak som
gaf Linné anledning att så

berömmande uttala sig om
de skånska gipstaken i all-

mänhet.* Äfven se vi här

några ägareporträtt, som un-

der tidernas lopp fått hänga
kvar.

Genom en korridor uppnå
vi matsalen, som upptager
mellersta delen af nordvästra

Metta Brahe.

Oljemålning från 1630-talet.

byggnaden, med två fönster åt borggården och

tre åt ladugården. Här stå flera värdefulla gamla

möbler, så t. ex. ett stort utmärkt vackert

hamburgerskåp (i6oo-talets slut). A ömse sidor

detta är det vi finna Lave Billes porträtt samt

porträttet af hans svärmor, fru Metta Brahe.

Det förra är ett typiskt barockkonterfej med
pelare och röda draperier, det senare är ett

Matsalen i norra långhuset-
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visserligen fördunkladt, kanske äfven i senare tid

retouscheradt tidigt 1 6oo-talsporträtt, men likväl

af god hållning. Af intresse är en skulpterad

mindre ekkista från år 1615. Sniderierna återge

ett par bibliska framställningar, nämligen »Be-

bådelsen > och »Herdarnes tillbedjan». Från

samma århundrade härrör äfven den stora rikt

beslagna kistan af den typ, som brukade an-

vändas på längre resor den tiden. Det stora

rokokoskåpet med inlagda blomsterslingor är

antagligen af holländskt ursprung. Af högt värde

är den från Fredenborgs slott stammande kri-

stallglaskronan från 1600-talet. Bland porträtten

lägga vi för öfrigt märke till det af Gustaf

Ehrensparre, måladt i hans 1 5:de år, samt de

stela konterfejen af Elin Marsvin och hennes

dotter Kristina Munck, Kristian l\':s morgana-

tiska gemål. Dessa porträtt äro dock kopior

efter original i Danmark. Uppmärksamhet för-

tjänar äfven den stora taflan återgifvande Dy-

becks slott, med godsets kor af den förr så be-

römda »Dybecksrasen > som staffage. Utsikten

är tagen från ladugården. Taflans mästare är

dansken C. Bög/i. De mera handtverksmässigt

målade dörröfverstyckena i rokokoramar före-

ställa scener från skånskt landtlif.

Vi komma så in i ett kabinett eller skrifrum,

hvari flera Wallisska släktportriltt träffas, t. ex.

af öfverstlöjtnant Rosenblad, från 1770-talet, af

grosshandlaren A. B. Wallis och hans fru, må-

lade af S(//w//. Äfven af den bekanta porträtt-

tecknarinnan Maria Rulil se vi några Wallisska

porträtt.

Den bredvid liggande salongen smyckas af

ett flertal målningar af A^ordoicn, ]]\-iIilbom —
2 bilder, återgifvande den ena ett sto med föl,

den andra en tjur och en ko — Billc, Fischer,

Böo/i och andra. Böghs tafla

är en fin och känslig skildring

af Dybecks slott i vinterskrud.

Den är signerad och daterad

1883. Här är ännu det renäs-

sanssirade kvadratiska huset

oputsadt, och sandstensdeko-

rationen aftecknar sig förnämt

mot det röda teglet.

Från Sparre-partens forna

våning komma vi genom den

förut omnämnda förbindelse-

gången öfver till det kvadra-

tiska huset, i hvars öfre våning

ett par ljusa gästrum med

hvita empiremöbler glädja vårt

öija. Den f. d. GvHenkrokska

ett synnerligen stort rum med fönster åt borggår-
den, ladugården och trädgården. En stor skulp-

terad spisel från år 1659 är i senare tid insatt i

salen. Möbleringen är i empire, så väl den tidi-

gare s. k. sengustavianska stilen, som den senare
kraftigare Karl XlV-Johan-stilen. En del af

dessa stolar äro verkligen riktigt stilfulla. Bordet
midt i salen är synnerligen originellt. Bord-
skifvan hvilar på sköldhållande lejon. Det är

ett restaureradt 1 600-talsbord. På väggarne
finna vi bl. a. en hel serie litografier, återgif-

vande skånsk allmoge i sina pittoreska, numer
fullständigt bordagda dräkter. Slutligen få vi

ej glömma den magnifika glaskronan från Fre-

driksborgs slott, en pendant till den i Sparre-

partens forna matsal.

Rummen i husets nedre våning, som bebos

af ryttmästare Wallis, karakteriseras, äfven de,

af en mängd konstföremål, ej minst i möbelväg.

Fm elegant rokokobyrå, ett litet utsökt vackert

gustavianskt skrifbord i mahogny med guld-

bronsbeslag, ett par praktfulla lampetter i blå

fajans, märkta med årtalet 1721 och ett förmod-

ligen danskt adligt vapen, en ståtlig empirepen-

dy], buren af korintiska kolonner, väcka bland

mycket annat vårt intresse och vår förtjusning.

Men äfven taflorna förtjäna att uppmärksammas,

så t. ex. en 1 600-talsduk, som framställer Mars

och Venus eller, som en påskrift på baksidan

anger. Armida och Rinaldus. Samma anteck-

ning hänför den till van Dycks skola. Den är

i hvarje fall en typisk barocktafla med en kraftig

kolorit, vare sig den nu är af franskt eller bel-

giskt ursprung. En intressant gammal holländsk

tafla, »Rastande ryttare framför ett värdshus»,

signerad Henrik de Meyer bör ej heller för-

glömmas. Några stora härliga gravyrer efter

in atsalen i det östra huset är Salonoen i norra långhuset (Sparre-parten).



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

T
4,

Gyllenkrokska matsalen.

Rokokobyrå, lampetter af blå fajans

i skrifnimmet-

Rubenska kom-
positioner, stuck-

na af P. Pontius,

H. Withone och

andra, äfven en-

gelska akvatinta-

gravyrer af vär-

de bidraga dess-

utom till dessa

rums utsmyck-

ning.

I södra delen

af byggnaden är

slutligen ett få-

gelhus inredt, där

vi beundra en

mängd austra-

liska och kaledo-

niska praktfinkar

i de mest strå-

lande färger. —
Dybecks äga-

rehistoria är i det

hänseendet märk-

lig, att gården

redan vid 1 600-

talets slut uppdelades i två ägarlotter, hvilket

förhållande fortfor i nära 200 år eller, närmare

bestämdt, till 1857. Att härunder kif, trätor och

processer icke hörde till undantagen i detta egen-

domliga samlif på en och samma gärd kan man
vara ganska förvissad om, och bestyrkes det

också af bevarade skriftliga underrättelser, ej

minst en mängd rättsprotokoll (t. ex. rörande

det nerrifna porttornet).

Gärdens historia går tillbaka till 1300-talet.

En Johannes Sasterson skrifver sig (enl. Ljung-

gren) 1374 till »Djubeck». Senare kom den

till släkten Bing, af hvilken A/ce Bing 1487
sålde den till riksrådet Tazc Hcnriksscn Hollnn-

ger, som redan omtalats vid skildringen af Bo-

sjökloster. Han var föreståndare för nunne-

klostret därstädes och ligger också där jämte

sin hustru Karin Törnekrands begrafven. De
efterlämnade flera döttrar, af hvilka en, Karin,

var gift med Otto Thott till Näs och förde till

honom Kattsnave, där Eriksholm sedermera

bildades, medan åter en annan, Helle, gifte sig

med Peder Marsvin, som därigenom blef ägare

af Dybeck. I den Marsvinska släkten stannade

sedan gården i mer än hundra år. Riksrådet

Peder Marsvin afled 1^28 och efterlämnade
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sonen Jörgen Marsvin, som blef riksråd och
krigare, liksom fadern. Han deltog i det nor-

diska sjuårskriget, ehuru föga lyckligt. Så t. ex.

misslyckades han grundligt som befälhafvare för

den undsättningsexpedition, som skickades att

understödja Rantzau i dennes trångmål i Öster-

gödand och Småland. Tage HoUunger hade
uppbyggt det stora medeltidshuset och påbörjat

gårdens befästning. Jörgen Marsvin fortsatte

detta byggnadsarbete. Han var gift med Karin

Gyllenstierna. Bland deras barn finna vi dels

dottern Elin, som blef gift med Ludvig xMunk

och mor till den bekanta Kristina Munk, dels

sonen Otto, som blef ägare till Dybeck.

OHo Marsvin var ägare äfven af Borsö, seder-

mera Marsvinsholm, Sandby, Krageholm m. m.

och var en af Skånes rikaste män. I sin lust

för byggnadsföretag var han en typisk renässans-

man. Af honom nyuppfördes 1644 Marsvins-

holms ståtliga slottsbyggnad, restaurerades Krage-

holm och Dybeck. Hvad han låtit utföra på sist-

niimnda gård ha vi ej någon bestämd underrättel-

se om, men antagligen hör t. ex. det norra kvadra-

tiska husets utsirning till hans verk därstädes.

Hans dotter rernilla gifte sig med Lave Bi//e,

hvilken slutade sina dagar 1679 som lands-

domare öfver Låland och Falster. Han skall

enligt traditionen byggt de sammanhängande
norra och västra boningshusen. Ar 1684 delades

Dybeck mellan hans båda sthicr Jörgen och

Christian. Den förre fick den senare s. k. Kroke-

parten, Christian åter den s. k. Sparre-parten.

Det blef i stort sedt en uppdelning af själfva

borgen i en östlig och en västlig part, medan

däremot de olika lotterna i ladugårdar och jordar

m. m. lågo blandade om hvarandra.

Båda bröderna kommo i ekonomiska svårig-

heter. |()rgens familj råkade dessutom ut för

skandalhistorier, som tyvärr till stor del voro

sanna. Anledning gaf en af hans döttrar. Han

öfverlefde sina barn, och hans anpart af Dy-

beck öfvergick till brodern Christians barn,

hvilka pantförskrifvit sin del till häradshöfding

Peter Sillnecker, efter hvars död parten gick

till hans syster Katarina Elisabeth Sillneeker,

änka efter borgmästaren Bengt Longh och om-

gift med kamreraren /<:?/y;/; Kkrch, som 171 i

k()pte -/s af parten och 1725 den återstående

tredjedelen. Jörgens part pantförskrefs af syskonen

Bille 1 7
1
3 till professor Thomas Ilire, hvilken

samma år gifte sig med Petronella Katarina

Bille. Hon öfverlefde denne, liksom också sin

andre man, häradshöfdingen Nils Langelius,

adlad P>ildensköld, hvarcfter hela den Jörgen-

Bille'ska parten, den senare s. k. Kroke-parten
ärfdes af hennes systerson kaptenen C. /. von
Löwen, som, om han ej har någon annan be-

märkelse, kan nämnas som den olycklige Johan
Jakob Ankarströms svärfar. År 1774 sålde denne
sin del i Dybeck till hofmarskalken baron Gustaf
Fredrik Gyllenkrok på Svenstorp.

Under tiden hade den Klerckska delen 1725
gått till Klercks svärson, öfversdöjtnant Berndt
Ingelotz, som bodde på gården, då Linné 1749
besökte den. Han dog 1765 och hans anpart

af egendomen gick med hans dotter Christina

till hennes make öfverstlöjtnanten Christoffer

Ehrensparre. Vi ha således nått fram till de
båda ägarfamiljer, efter hvilka Dybecks två

hälfter kommo att uppkallas. Ehuru ituklyfnin-

gen nu för länge sedan upphört, hör man stund-

om ännu i dag dessa benämningar.

Christoffer Ehrensparre ärfdes 1767 af sonen

Gnsta/ Ehrensparre (f i 785), efter hvilken Sparre-

partens delar så småningom samlades hos hans

syster Eva Charlotta Ehrenspane, gift med krigs-

rådet //. ]]\ Ljung/elt. Efter skilsm essän från

denne innehade fru Ljungfelt egendomen ensam

till sin död 1823. Därefter tillträdde sonen

GustafEhrensparre Ljungfelt possessionen. Han
afled redan 1845. Hans arfvingar, ett par

systrar, sålde bort stora delar af Sparre-parten.

Till sist köptes det återstående 1857 af Kroke-

partens dåvarande ägare, godsägaren A. B.

Wallis, hvars fader grosshandlaren Albrekt B.

Wallis i Stockholm 1822 af arfvingarna till fri-

herre /. A. Gyllenkrok, (f 1820), köpte denna

del af Dybeck. Med det Ijungfeltska herr-

skapet hade denna baron Gyllenkrok legat i

ständigt krig, i hvilket den ena processen aflöste

den andra. Det var t. ex. han, som 1802 af

pur kitslighet nedref porttornet, hvarigenom rätts-

tvist uppväcktes, då Sparre-parten — eget nog
— hade sin källare i tornet, som i öfrigt till-

hörde Kroke-parten.

Godsägaren \\'allis, som förenade båda par-

terna och gjorde Dybeck till ett helt igen efter

så långvarig splittring, var känd som en nitisk

och intresserad jordbrukare och gjorde gården

vida berömd för dess präktiga kreatursstam,

liksom han i många andra hänseenden sörjde

för godsets förkofran. Han afled 1903.

Dybeck, som äges af änkefru Ebba IVallis,

född Rosenblad samt hennes tre barn ryttmästa-

ren A. Wallis, grefvinnan L. Löiven, Jödd Wal-

lis och fröken Ida Wallis, utgör till arealen

1,100 tunnland samt har (1912) ett taxerings-

värde af 498,700 kronor.
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FÅGELTOFTA SOCKEN, ALBO HÄRAD, KRISTIANSTADS LÄN

Af AUGUST HAHR

I
en urgammal kulturbygd, hvars förnämsta

märkligheter äro Kivikmonumentets berömda
bronsålderskummel och hällristningar samt S.

Olofs märkliga kyrka med dess ännu bevarade

oHka altare och helgonbilder ligger Kronovalls

säteri och slott.

Någon märkligare

slottsbyggnad från

äldre tider har

emellertid här syn-

barligen aldrig fun-

nits, ehuruväl Falk

Lykke nog tänkte

sig ett värdigt

slottsbygge, när

han på 1630-talet

byggde den storar-

tade bron, af hvil-

ken rester, inbygg-

da i en uthuslänga,

finnas ännu i dag.

Säkerligen fanns

då här på den af

uppdämningar och
grafvar omflutna

borgholmen ett enkelt stenhus, som senare in-

gick i den af Peter Palmcreutz i 740 uppförda
breda stenbyggnaden i två våningar (en låg

jordvåning och en hög hufvudvåning) med brant
valmtak (med fall åt alla fyra sidor) och tre-

kantiga gafvelfrontoner å hvardera långsidan.

Huru detta hus såg ut, få vi en god före-

Kammarherren

Grefve Carl-Gustaf Sparre.

ställning om genom på Kronovall förvarade

stora akvareller af Carl Hilleströvi från år 1 800.

De äro dedicerade till »Mademoiselle la com-

tesse Henriette Hamilton par son tres humble

serviteur Charles Hilleström». Pä den tiden lågo

ladugårdsbyggn a-

derna rakt framför

karaktärsbyggna-

den. Kvar från

gamla tider är än-

nu den till vänster

om gårdsplanen

liggande uthuslän-

gan med brygg-

hus, tvättstuga m.

m. i den stenbygg-

da undre delen,

som förut varit en

bro, samt statarbo-

städer i den trä-

byggda öfre. Gill-

berg berättar i sin

»Beskrifning öf-

ver Christianstads

län» (tr. I 767) föl-

jande om denna forna brobyggnad: »På västra

sidan om gården finnes byggd en stenbro, 80

alnar lång, med fyra stycken stora och starka

hvalfbågar och dessutom en öppning midtpåbron

till vindbryggan, hvaröfver endast inkörseln varit

till gården, när vattnet eller sjön däromkring stått

uppdämd. För 20 år sedan fanns ännu kvarlig-

Grefvinnan Alexandra Sparre

född Hamilton.
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gande ett par ckstolpar på bron invid vindbryg-

gan, som voro svedda och tycktes visa, att bron

l)lifvit afbränder, kanhända i förra krigstider, då
snapphanar för den tjocka skogens skull härom-

kring haft sitt tillhåll, och af hvilka en för 90 år

tillbaka skall hafva blifvit nedskjuten på gårdens

åker, därest stället ännu utvisas(!). Denna bro

är sedermera i så måtto nyttiggjord, att öpp-

ningarna af hvalfvcn blifvit igenmurade och in-

rättade till br\'gghus, mälthus, tvättstuga och

andra nyttiga rum i hushållningen och rummet
ofvanpä hvalfvet till materialhus apteradt. Af

denna kostbara brob}'ggnad kan slutas, att då-

varande ägaren, som förmenas varit en dansk

adelsman vid namn Falk Lvkke väl ämnat nåoon
- o

ansenlig byggnad på själfva gården anlägga.»

Gillberg omtalar sedan det 1740 byggda karak-

tärshuset samt ladugården, hvilken senare var

kringbyggd på alla fyra sidor, hvaraf den västra

och norra sidan voro försedda med grundmu-
rade byggnader och den södra samt östra med
korsverksbyggnader.

Under början af 1 800-talet ändrades karak-

tärsbyggnaden så tillvida, att det höga taket ut-

byttes mot ett lägre, frontonerna försvunno m. m.,

men först på 1890-talet blef det fråga om en

verklig ombyggnad. Denna utfördes också en-

ligt ritningar af professor / G. Clason, och re-

Kronovalls slott, gårdsfasaden.
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Trädgårdssidan och ena flygeln.

sultatet blef den nuvarande ståtliga slottsbygg-

naden, i hvilken den gamla byggnaden har bi-

behållits som midtparti, men fått kraftiga sido-

partier, som åt gårdsplanen springa fram som
flyglar, åt trädgården som spirkrönta torn. Taket

är ett brutet, plåttäckt tak med fönsterkupor,

d. v. s. höga med halfrunda gaflar försedda

fönster å midtpartiet, rundfönster, s. k. oxögon,

åter å flyglarna. A gårdsfasaden betonas midt-

axeln genom den tre fönster breda och tre vå-

ningar höga risaliten med sitt insvängda tält-

tak. Här leder en dubbel fritrappa med svängda
uppgångar upp till slottets hufvudingång. En
ingång i trappframsprånget för in i jordvånin-

gen. I risalitens tredje våning är en liten bal-

kong. Där ofvan brytes konsolgesimsen af en

halfrund gafvel med ett rundfönster. Flyglar-

nes fasader ha fått nischer i stället för fönster,

i jordvåningen en halfrund sådan, där ofvan en

aflång. I de senare stå statyer. Uppåt afslutas

dessa fasader af en segmentgafvel med en där
bakom uppstigande hög skorsten.

Hela denna slottsfasad gör ett så starkt in-

tryck som möjligt af förfinad fransk barock.

Bland de svenska barockslotten är det nog Drott-

ningholm vi komma att tänka på som något i

samma riktning, ehuru här både en större en-

kelhet och förfining, en mera ren fransk smak
gör sig gällande. Om storleksförhållandena mel-

lan slotten kan naturligtvis ej bli något tal. At

trädgårdssidan betonas samma barockkarakter

ej minst af tornens fyrsidiga kupoler och fyr-

kantiga spirkrönta lanterniner. Afven här mar-

keras midten af ett frontparti, dock ett ganska

måttligt sådant, hvars krön befinner sig i jämn-

höjd med mansardfönstren och består af en

uppsatts med ett fönster, omgifvet af pilastrar,

bärande en segmentbåge. Hörnen kring upp-

satsen utfyllas af ganska tryckta voluter. Träd-

gårdsfasaden gör icke samma lifliga estetiska

effekt som den motsatta. Takfönstren äro kanske

för många och de öfriga för högt uppdragna.

Tornafslutningarna äro därtill måhända något

väl kraftiga. Framför denna fasad, som gör

sig bäst, sedd något från ena sidan, utbreder

sig en vacker trädgård, upptagande resten af

borgholmen.

Slottets läge mellan breda, blanka vatten och
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Trädgårdsanläggning framför slottet-

lunimiL^-a ck- och hoklunelar ;lr i hö<i; grad må-
leriskt intaL,Mnde.

I sitt inre hyser slottet många intressanta konst-

skatter, som vi i det f()ljande skola uppmärk-
sam ma.

Prån d(Mi stfM'a fritra{)pan komma vi in i

vestihulen, som i likhet med alla slottets rum i

hufvudvåningen har en betydlig höjd. Väggarna
iiro klädda med marmorimiterande stuck. Golf-

1. //a//. — 2. Kappriiiit. — 3. Lilla sohiigcn. — 4. Kabinett.

— 5. Matsal. — 6. Musikrnmiiiti. — 7. Empiresalongen. — 8.

Ifvarilagsaalongen. — 9. Grefvinnans skrifnim. — 10. Grefviii-

nans säiigkamiiiaic. -- II. (Irefvens sängkdiuniarr. — 12. Grif-

'•wiis sl^i ifrii III iK II rökriini. 13. Kapell.

vet är ett rutigt stengolf. Till vänster är en del

af denna hall afskild genom ett par korin-

tiska kolonner på höga postament, som med
l)alustrader förenas med väggen. Från denna
afskilda del, som användes som kapprum, för en

trappa ned till en undre vestibul, hvarifrån dels

en ytterdörr för ut i det fria, dels korridorer

leda in i denna nedre våning. Den öfre vesti-

bulen är möblerad som ett rum. Om vintern

täckes en stor del af golfvet af en röd matta

med orientaliska mönster. I ena hörnet står en

rokokomöbel i valnöt med brunt sammetsöfver-

drag, soffa med stolar framför ett stort rundt

bord. Af intresse är särskildt den stora ek-

kistan från 1600-talets förra hälft. Framsidan

är fördelad i fält, bredare och smalare, omgifna

af lister. 1 de smalare stå klumpiga korintiska

halfkolonner, i de bredare ses en rankkomposi-

tion, omgifvande i mellersta fältet initialerna /

H. S. i monogram (Kristusmonogrammet), i de

två öfriga djäfvulsmasker. På frisen läsa vi:

Si Deus pro nobis, qiiis contra nos. Kom VIII.

Sola nosfra salus. Äfven kortsidorna ha rank-

kompositioner. Skulpturerna äro tämligen grofva.

Kistan har antagligen varit en s. k. kyrkkista

för förvaring af korkåpor och dylikt.
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Hallen (nr i å jilanen).

Så träda vi in i den vackra »lilla salon-

gen», hvars väggar äro målade i ljust gråviolett.

Golfvet är ett parkettgolf. På ena långsidan,

midt emot fönstren, är en vacker öppen spisel

med omfattning i brun marmor. Den af vo-

luter karakteriserade frisen bäres af stående

konsoler. Därofvan en stor spegel. Det höga
ljusa rummet är rikt på gamla intressanta mö-
belföremål och porträtt af äldre eller yngre
datum.

Mellan fönstren är uppsatt en stor gustaviansk

spegel med tillhörande halfrundt bord med mörk
marmorskifva. Nedhängande
guirlander äro fästade på
frisen.

Af stort intresse är en ti-

digare I 700-talssekretär med
konsolform igt svängda ben,

liksom en stilfull gustaviansk

byrå med guldbronsbeslag

och marketteri. Denna byrå
är signerad: Hultstcn. Upp-
hofsmannen, Jonas Hultstén,

var en af den berömde Haupts
kolleger i snickarämbetet. Han
blef mästare 1773 och arbe-

tade under inflytelse af Haupts
konst, men öfversatt i vida

enklare former. Särskildt är

han underlägsen Haupt i mar-
ketteriet och guldbronsbesla-

gen, hvilket ge hans arbeten

en viss tyngd.* Endast ett

fåtal möbler af hans hand
äro kända. \^i återkomma
senare till honom.

Till höger om spiseln står

på sin väggkonsol en stor

rokokoklocka i hvitt och guld
— en ganska typisk svulstig

tysk rokoko för öfrigt. Kloc-

kan med sitt underställ är

utförd i Regensburg. Salon-

gens sittmöbler visa prof på
rokoko, gustaviansk stil etc.

Bland porträtten uppmärk-
samma vi en bröstbild af Lud-
vig XIV, klädd i skimrande

bröstharnesk och mörk allon-

geperuk, antagligen en gam-
mal kopia efter Eaj-gillicres.

En rätt god originalbild af

David von Krafft är por-

trättet af friherre Per Spärr e,

måladt på i 7 i o— 20-talet.

Här hänga slutligen moderna porträtt, åter-

gifvande grefvinnan Sparres far grefve Axel

Hamilton, en kopia efter original på Ovesholra,

grefve Clas Robert Sparre, som målats af Bcrtha

Valerius, grefvinnan Alexandra Sparre, målad af

en fransk konstnärinna (i Paris), grefvinnan Spar-

res mor grefvinnan Anna Maria Hamilton, född

Russel-Cruise. Hon var irländska. På en stor

oval pastell från 1850-talet se vi hennes två

systrar och hennes bror i en måleriskt vacker

grupp. Pastellen är signerad: Lowlcr.

*
J. Bottiger, »Georg Hau]")t >, Sthm 1901, s. 52.

Lilla salongen (nr 3 ft planen).
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Empi! csalongcn ; ,1
1
lianen^

Till vänster ligi^er Kronovalls stora salong,

som har sitt särskilda intresse, emedan den är

på ett fullst;indiot konsekvent sätt inredd och
möblerad i empire — ett fullkomligt stilprof,

hvarvid är att märka, att möblerna äro gamla,

främst en empiresalongsmöbel från Ovesholm
jämte andra vackra, pjäser.

X^äggarna äro grågröna med väggpanelning,

dörrar, dörromfattningar, fönstcrnischbeklädnad

i elfenbenhvitt och guld. För stilen utmärkande

skulpterade orneringar, som sfinxer, facklor, kran-

sar m. m., up[)enbara sig å dörrarna och deras

öfverst}'cken. Tå väggarna, så när som på fön-

sterväggen, drager en målad bred fris med gre-

kiskt draperade kvinnofigurer, hållande blom-

guirlander o. s. v. Omkring de fyra fönstren

äro uppsatta rika draperier af grågrönt siden,

effektfullt arrangerade efter stilens fordringar.

Vid ena kortsidan, slutligen, dominerar en spisel

i hvit marmor. Frisen bäres af joniska kolon-

ner. Kolonnbaser, kapitäl, listverk, de frisen

smyckande rundlarna äro af gul marmor. Ofver

spiseln sitter naturligtvis den traditionella spe-

'19

geln, och [)å kaminfrisen vänta vi oss, alldeles

riktigt, den obligatoriska pendylen mellan kan-

delabrarna — alla iikta empirepjäser. A de

två långsofforna bäras armstöden af bevingade

sfinxer, hvilka, liksom öfrig dekorering å sitt-

rnöblerna, afteckna sig i bronsfärg mot hvitt.

A fåtöljerna uppenbara sig sfinxhufvuden, så

äfven å bordsbenen å de halfrunda med mar-

morskifvor försedda förgyllda borden framför

de tre speglarna mellan fönstren. Från taket

nedhänga tre präktiga empireljuskronor, och

bland dekorativa föremål märkas slutligen de

vid den andra kortsidan — se bilden — pla-

cerade stora trefötterna, bärande genomskinliga

urnor, Ivkturnor eller hvad man skall kalla dem,

afsedda äfven för eklärering. Trefotsställnin-

oarna ha efter de bekanta antika förebildernao
rådjursben och öfverst sfinxer, som närmast upp-

bära urnorna. Dessa typiska pjäser äro af en

förträfflig- dekorativ effekt. Inga taflor före-

komma.
A ömse sidor om denna stora salong, vid hvar-

dera kortsidan, ligga ett par mindre .salonger:
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Empircsalongen (nr 7 å planen).

musiksalongen i ena hörntornet åt trädgården

och hvardagssalongen i slottets midt åt samma
sida, en salong, som öppnar sig med trenne

stora fönster, af hvilka det ena äfven tjänar som
dörr ut till den här belägna balkongen. I musik-

rummet står en större flygel. Bland konstföre-

målen finna vi här en väfd tapet från 1
500-

talets senare hälft. Det är en s. k. skogstapet

i grönblått med ett trädrikt landskap, hvari en

björnjakt försiggår. Tapeten är köpt i Paris.

Dess ursprung är antagligen franskt. Teckningen

af figurerna, ej minst djuren, är mycket primitiv.

En liten smäcker sekretär på höga ben och

försedd med marketteri och beslag tilldrager sig

äfven vår uppmärksamhet, ej minst när vi upp-

täcka signaturen Hultstcn. Den förut nämnda
byrån, men ej denna sekretär finnes upptagen

i Böttigers förtjänstfulla bok om Haupt. Sekre-

tären är särdeles enkelt hållen. Guldbronsbe-

slagen begränsar sig till nyckelhålen.

Hvardagssalongen intresserar oss mest för alla

här befintliga målningar, bildande ett helt litet gal-

leri. Emellertid gå vi ej alldeles ointresserade förbi

den höga lackerade sekretärbyrån med skåpdör-

rar, som här har sin plats. Den är ett s. k. kinesiskt

lackverksarbete i svart och guld. I Kina har

likväl denna pjäs näppeligen sett dagen. Möbeln
är ett tyskt eller österrikiskt arbete från 1 700-

talet, utfördt i en egendomlig biandstil, i hvilken

bredvid de kinesiska elementen icke saknas ko-

lonner med kompositakapitäl, romerska gudar,

som krön använda heraldiska dubbelörnar m. m.,

hvarjämte de kinesiska figurscenerna förefalla

ganska karikatyrmässiga. Hela pjäsen är ett

intressant bevis på 1 700-talets liebhaberi på
kineserier. Af värde och intresse är ock ett

mindre sköldpaddskrin med guldbronsbeslag och

medaljonghufvuden. Det säges ha tillhört Au-

rora Königsmarck.

Bland taflorna böra vi i främsta rummet an-

teckna den af Gerard Doit signerade bilden

med »Gosse som blåser såpbubblor», en liten

delikat genrebild, som på samma gång, som ej

sällan hos Dou, är ett stilleben. På bordet

framför gossen se vi en kurbits, en stor spån-

korg, en turban, medan ofvanför på en hylla

placerats ett kranium, fast vändt upp och ned.

Där bredvid ses ett timglas, ett par plymer m. m.

Det hela skall naturligtvis vara en alludering

på alltings förgänglighet — ej minst såpbubblan,

som gossen beundrande betraktar. 1 den lilla

taflan, en verklig sällsynthet i Sverige, återfinna

vi den minutiösa finhet och koloristiska styrka

som utmärka mästaren. Taflan är signerad »G.

Dou».* Med denna tafla kan ingen annan i sam-

lingen mäta sig.

Bland öfriga målningar anteckna vi ett »Flod-

* Den är upptagen i Granbergs »Les collections privées de la

Suéde».

Sekretärbyrå, kinesiskt arbete, i hvardagssalongen.
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(josse som blåser såpbiibhlor.

Oljeiiialnin^ af (ierard Dnu.

landskap» med ruiner af VilIcDi van BcduiicI

(j" I 708), ett annat med en brygga, förande öfver

till en by, mäladt af Franz Wcirotter, ett eld-

skensstycke, säkerligen oriktigt, tillskrifvet Gof-

frid Sclialken. \'illem van Bemmel var en i

Niirnberg verkande holländare. Kj heller kan

/ lllcm Kalf ha utfört ett här befintligt stilleben

med lerkrukor, fisk och snäckor. V.XX stort män-

skensstycke, hvari vi se en kyrkby och lummiga
träd vid en flod skymta i det svaga manljuset från

en sk\'ig himmel, tillskrifves Ouipf^e. Österrikaren

/. Kupcfskv ("j" I 740) skall slutligen ha målat den

lilla virtuosmässigt utförda pastellen, framställan-

de en äldre man i pelsbrämad brun rock och

turban. Denna attribution är antagligen riktig.

l{tt manshufvud i kraftig Caravaggi o-stil uppges

till mästare ha facof^o Anivoni. Här finnes

också en gammal kopia i bröstbild af J 'elas</i(ez'

berömda Innocentius X i Pal. Doria i Rom.

Annu andra äldre utländska bilder skulle kunna

nämnas. Men det är ganska visst, att sam-

manlagda värdet af dessa bilder ej väger upp

den lilla Dou-taflan, pärlan i hela samlingen.

Af intres.so är äfven en mindre turkbild, som

framställer en rikt klädd pascha i sällskap med

en afrikan, en bild, som tillskrifves G. E. Schrö-

der, men då den bekante karolinen Konrad

Sparre målat flere liknande turktaflor (i Upp-

sala universitets samling t. ex.) torde man åtmin-
stone kunna ifrågasätta, om ej äfven denna hör
till hans alster. Taflan skulle då vara målad i

Konstantinopel i 709— i o.

För öfrigt nämna vi »Kristus i Getsemane»
af Per Hörberg, ett flickhufvud af Vinge samt
ett norditalienskt sjö- och alpstycke af H. L.
Seefisch (signeradt och dateradt 1842).

Sckivtärbyrå, sign. of Gottlieb Iverson 1781- I rosakabinettet.
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Men vi återvända genom
den stora empiresalongen till

lilla salongen. Dess fortsätt-

ning rakt fram från hallen

räknadt är det s. k. rosakabi-

nettd, möblerad med en för-

gylld gustaviansk möbel, klädd

med rosafärgadt siden af sam-

ma slag som det, som beklä-

der väggarne. Stolarne äro

rätt originella — med de stop-

pade ryggstöden i form af

breda, af guirlander omvirade

ovaler. Hvad som dock här

väcker vår stora beundran är

ett par gustavianska market-

teripjäser, ett bord och en

sekretärbyrå, som ur konst-

slöjdsynpunkt äro verkliga

rariteter. Sekretären är här

på samma gång byrå, i det
^'é"^'-^'^^ G. A. Ditzinger 1791 .

I rosakabincttet

till den vanliga öfverdelen kommit en undre hvilken lådor

del af samma höjd, likaledes med klaff, bakom tären saknar

Matsalen (nr 5 å planen).

finnas. Den vanliga Haupt-sekre-

i regel denna utfyllnad och verkar

därför rätt missproportionerlig med
sina smala, höga ben. Ett våg-

ornament i guldbrons, af en typ,

som Haupt brukar använda, smyc-

kar öfversta lådan. Marmorskifvan

uppbäres å de afsneddade hörnen

af konsoler, under hvilka ett fort-

löpande beslagsmönster fortsätter

nedåt. A sargen en dekoration af

en krans jämte eklöf. Klaffarnes

marketteri visar, den öfre en por-

trättmedaljong, den undre en figur-

scen: Pomona med sitt ymnighets-

horn. Denna synnerligen stilfulla,

för sina harmoniska proportioner

och sin nobla sparsamma ornering

utmärkta pjäs är i öfversta lådan

signerad: GottUeb Eerson. ScIiahiU-

makare och snickare i Stockhobii

Anno lySi. Utan tvifvel är den

ett af dennes allra förnämsta ar-

beten, saknande den tyngd och öf-

verlastning i den ornamentala ut-

styrseln, som ej så sällan utmärker

hans samtidiga alster. Iversen blef

mästare 1778 och lefde ända till

1813.

En annan af Haupts yngre sam-

tida — den berömde mästaren

dog redan 1784 — var Gnstaf

Adolf Ditzinger, som efter att ha

gått i lära hos Haupt, efter dennes
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Ryttmästaren Grefve Axel Hamilton.

»Peint par Westerberg I775>.

död förestod änkans verkstad och 1788 blef mä-
stare. Ditzingers verk kunna någon gång nå upp
mot lärarens och föregångarens. Men de äro yt-

terst sällsynta, och han tyckes endast undantags-

vis kommit sig för att signera sina arbeten. På
Kronovall finnes i det rum vi nu befinna oss, ett

fyrkantigt bord med infälld marmorskifva och
en gallerkant i guldbrons, dessutom eleganta
guldbronsbeslag på sargen. Mellan bordsbenen,
som upptill äro fyrkantiga, nedtill afrundade,
afsmalnande, är insatt en skifva, en s. k. kryss-
hylla, med insvängda sidor. I bordslådan läses

signaturen: »G. A. Ditzinger 1791».* Ett nästan
alldeles öfverensstäm mande bord finnes på He-
densberg-.

Slutligen upptaga vi här äfven en förgylld
gustaviansk väggklocka, en dito spegel med
skulpterad ram, hvari en vasakärfve (en kärfve
sädesax) finnes återgifven. Bland taflorna må
nämnas de förut omtalade Hilleströmska akva-
rellerna. På 'det nyssnämnda bordet ligger en
mängd pretiosa, däribland en samling märk-
liga gamla skedar från 15- och 1600-talen,

ja, ett par af dem torde vara helt medeltida,

uteslutande ornerade med gotiska dekorations-

element. Från rosakabinettet komma vi genom
en kort gång in i matsalen, ett stort ekbonadt
rum med väggfälten klädda med blå sammet.

* Både skrifskäpet och bordet äro upptagna i Bottigers förut-

nämnda arbete om Haupt, men signaturerna äro där ej alldeles så
återgifna, som vi hiir meddelat dem.

Matsalen (nr 5 ä planen).
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Grefvinnan Anna Maria Haniilton född Russel-Cruis.

Taket är ett paneltak med fyllningar, i midten

en oval plafondmålning med änglar i moln,

Grefvinnan Alexandra Sparre född Hamilton.

en plafond, som omges af en skulpterad lager-

krans.

Bland de gedigna möbelpjäserna — här må
nämnas de gyllenläderklädda stolarna — lägga

vi särskildt märke till de två stora skåpen, det

ena ett nederländskt skåp från tiden omkring

1600, det andra ett mera vanligt s. k. ham-
burgerskåp från omkring i 700. Det förra visar

inom de fyrkantiga fälten profilerade, upphöjda

fyllningar i svart trä. Fälten prydas för öfrigt

med elfenbensknappar. På de skiljande, som
stöd karakteriserade smala fälten uppträda s. k.

diamantstenar.

På spiselkransen, ofvan hvilken en målning

af Vinge, föreställande åsarnas intåg, förekom-

mer, står en rad präktiga dryckeskannor, s. k.

välkommor, i silfver, från 1 700-talet. De från

taket nedhängande ljuskronorna äro solida kyrk-

kronor i mässing. Slutligen fästa vi oss här

vid en hel del släktporträtt, original och kopior.

Ett af dem, ett knästycke i kroppsstorlek fram-

ställer ryttmästaren grefve Axel Hamilton, gref-

vinnan Sparres farfar, (y 1 8 1 7) i yngre år,

klädd i franska regementets »Royal Suédois»

uniform. Det är ett i klara, ljusa färger måladt

porträtt, icke illa karakteriseradt, om äfven på
en och annan detalj kunde anmärkas. Det står

bakpå duken: Peint par Weslerbcrg //^J. Men
hvem var Westerberg?

Det skulle fordra ännu mer utrymme, än hvad

som här är tillmätt, för att omtala allt annat af

intresse, som Kronovalls slott hyser. I grefve

Sparres enskilda rum, skrifrummet, rökrummet.
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sängkammaren, träffas t. ex. en hel del konst- då landet blef svenskt». Denne Otto Thott var

föremål eller konstmobilier af verkligt värde, son till Tage Thott d. y., den s. k. »skånska

Den gustavianska sängen med sin å väggen kungen», och dog 1656.. Hans andra fru var

fastade halfrunda sänghimmel med de vackert Dorte Rosencrands. »Hon sålde det», berättar

nedfallande draperierna är sålunda en liten pärla Gillberg vidare, »till kungl. rådet, fältmarskal-

i sitt slag. I skrifrummet, liksom det i full- ken och generalguvernören i Skåne herr baron

ständig rokoko inredda och

möblerade rökrummet se vi

flera målningar af äldre mä-

stare o. s. v. Till sist nämna
vi, att den vänstra, åt går-

den framspringande flygeln

upptages af ett katolskt ka-

pell, där bl. a. ses en altar-

tafla af Vinge, som fram-

ställer »Petri befrielse», en

mindre kopia efter Kubens'

»Nedtagandet från korset»,

en originalmålning -— tysk?

--- från 1700-talet »Kristus

som barn» m. m. Kapel-

let kommer enligt hvad det

up[)gifvits, inom en snar

framtid att få en ny inred-

Någon undersökning om
gårdens ägareförhållanden i

äldre tider har icke blifvit

gjord. Gillberg utlåter sig

Koniin<r Ludvig XIV.

Ciaininal Uopin.

Gtistaf Ba7icr år 1 668, hvil-

ken åter förpantade det till

sina borgenärer, en Gyllen-

palm, en Hans Karup m. fl.,

och ändtligen blef det 1692

för gästepennings-gravatio-

ner indraget till kronan .samt

bortarrenderadt och illa för-

därfvadt till 1 709, då en

fröken Ebba Brahe det un-

der bördsrätt från kronan

återlöste och inbytte mot

gods i Finland. Hon sålde

detsamma strax till riddar-

husfiskalen Boring, af hvil-

ken framlidna krigsrådet Per

Palnicreutz sedermera köpte

godset. Efter honom gick

(let i syskonskifte och så-

•\ som fideikommiss tillföll

äldste sonen kammarherren

Per Palmereiitz, år I739>

hvars änkefru friherrinnan

Tsin förut nämnda län.sbcskrifning (från 1767) Clirklnia Frmuhcim ifrån år 1744 det under

på följande sätt: »Om gårdens förra possessorcr morgongåfverättighet sedermera disponerade,

under den danska regeringen hafver man ingen Efter henne tillföll det deras son hofjunkaren

säker underrättelse, fast det är kunnigt, att en Per Pahmreiitz som fideikommiss år 1 754, och

Anders Siiielair, hvdrs vapen sitter på predik- efter honom, med hvilken den Palmcreutzka

stolen i socknekyrkan, diiraf varit ägare >. An- familjen på manssidan utslocknade, hafver det

ders .Sinclair

var den be-

kante grunda-

ren af Sin-

clairsholm,

gift med Ker-

stin Kaas. Se-

dermera sä-

ges, att den

Lindenowska

familjen går-

den posside-

rat, men det är

säkert, att fru

Rosencraiifz,

som till herre

ägt herr O/io

T/iotf, var

ägarinna af

ijfodset 1 6^8, Kapellet (nr T,^ å planen).
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tillfallit hans

syster, nuva-

rande ägarens

fru, år I 76 s».

Så långt Gill-

berg. Här-

till kunna vi

göra några

tillägg. Den
förste Palm-

creutz hette

ursprungligen

Malmberg
och utmärkte

sig till en bör-

jan i reduk-

tionsverket.

Han blef i

Skåne guver-

nementssekre-



SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN

terare, öfverkrigskommissarie och i 710 general-

krigskommissarie. Med .Magnus Stenbock del-

tog han i det olyckliga fälttåget i tiolstein, som
slutade med kapitulationen i Tönningen 17 13. A.r

I 7 19 adlades han och tog 1728 afsked med krigs-

rådstitel. Hans död inträffade 1739 pä Bjersjö-

holm, hvilken gård han köpte i 7 1 8. Hans hustru,

Christina Balck, hade redan 1734 aflidit. Deras

förut nämnde son ärfde de båda egendomarne

samt köpte S. Olofs säteri. På Kronovall byggde
han 1 740 ett nytt corps de logis. Han dog

1744 och efter änkans död 1754 gingo egen-

domarne till sonen Per Palmcreutz, en lärd och

studerad man, som 1763 utnämndes till kam-

marjunkare, men redan året därpå dog i lung-

sot. Med honom utgick ätten på svärdssidan.

Ett stipendium vid Lunds universitet, det Palm-

creutzka, har honom till stiftare.

Hans tre egendomar ärfdes af hans enda

syster Christina Palmcreutz, gift med kaptenen,

stadsmajoren i Malmö Georg von Essen, hvilka

ärfdes af sina tvä döttrar Charlotta Ulrika och

Beata. Den förra blef gift med majoren Joakim

Cock, som med henne fick Bjersjöholm, den

senare med ryttmästaren grefve A.xel Haniilton,

som därmed blef ägare af Kronovall. Äldste

sonen i detta äktenskap grefve Axel Hugo Raoiil

Haniilton blef den därpå följande ägaren. Han
var gift med Ann Alary Russel- Crnise från Ir-

land. Af deras barn, grefve Raoul Gustaf Ha-
niilton och grefvinnan Alexandra Anna Maria
Haniilton, blef den senare ägarinna af Krono-

vall, medan till brodern genom arf gått Oves-

holm och Araslöf m. m.

Grefvinnan Hamilton gifte sig första gången

(1880) med grefve Claes Robert Sparre af Sö/de-

borg (-j- 1884), andra gången (1891) med kam-
marherren grefve Carl Gustaf Sparre af Söfde-

borg. I sitt förra äktenskap har grefvinnan

Sparre trenne döttrar, i sitt senare en son och

en dotter. —
Under Kronovall lyda i Fågeltofta, S. Olofs

och andra ett stort antal, cirka i 50, större och

mindre gårdar, hvaribland de största äro Bär-

tofta, Bärtofta Nygård, Frörum, Månslunda, S.

Olofsgård och Trälleborgs gård. Tillsammans

omfattar godset omkr. 4,020 har. Taxerings-

värdet är 1,459,500 kronor.
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INNEHÅLL:

Barsebäck sid. 33
Belteberga »

Björnstorp » 15,
Bollerup » gy
Borgeby » 3 g
Bosjökloster » 103
Bäckaskog » 3 1 y
Börringekloster » 46
Dybeck » 4y4
Eliinge » c^o

Glimmingehus » 245
Gärsnäs » 285
Hjularöd » 405
Hviderup » 173
Häckeberga » 128
Högesta » 350
Jordberga » 219
Karsholm > 328
Knutstorp » i 79
Krageholm » 136
Krapperup » 25
Kristinehof » 371
Kronovall » 486
Kulla-Gunnarstorp » 65
Löberöd 381

Maltesholm » 299
Marsvinsholm » 58
Ovesholm » 337
Ovesarum » 425
Rosendal » 187

Rydsgård » 446
Råbelöf » 454
Skabersjö » 461

Skarhult » 117

Spannarp » 433
Svaneholm » 198

Svenstorp » 20

Söfdeborg » 3 56

Torup » 12

Tosterup » i47

Trolleholm » i

Trolle-Ljungby » 3^8

Trollenäs » 87

Wanås » 74

Widtsköfle » 230

Wrams-Gunnarstorp » 207

Ärup » 417

Örtofta ». 153

Örup » 291

Övedskloster » 265
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG.

SKÅNE.

BARSEBÄCK. Sid. 34 sp. i rad i i u. står

36 skall vara 35.

Sid. 34 sp. I rad 14 u. står 33 skall vara 38.

BOLLERUF. Sid. 102 sj). i rad 24 n. står

hustru skall vara moder.

BÖRRINGE KLOSTER. .Sid. 51. Grefve

C. C. Beck-Friis afled den 13 juni 191 i. Godset

äges nu af sonen grefve Corfitz lians Beck-

Friis.

DYBrXK. .Sid. 480 sp. 2 rad 24. Ilvit-

putsningen företogs omkring 1850, då äfven

östra långhuset hvitputsades.

MAR.SVINSHOLM. Sid. 64. I lufvudgårdcn

äges numera af godsägaren J. Johannesen.

SPANNARP. Sid. 433. Säteriet såldes i

mars 191 5 till majoren friherre Johan Gyllen-

stierna på Bjersgård.

TROLLEHOLM. Sid. 11. Den 25 augusti

1 9 1 2 afled dåvarande innehafvaren af Trolle-

holms fideikommiss grefve Carl TroUe-Bonde
och egendomen öfvergick därvid till hans äldste

son kammarherren grefve Gustaf Trolle-Bonde,

sedan 1902 gift med grefvinnan Henriette (Jet-

ten) Fredrika Falkenberg af Bålby.

Slottet har blifvit invändigt restaureradt samt

försedt med till största delen annan — ehuru-

väl endast af antika mobilier och konstföremål

bestående — möblering.

Den af grefve Carl Trolle-Bonde hopbragta

stora bok.samlingen är i sin helhet inlöst af nye

innehafvaren.

VIDT.SKÖFLE. Sid. 230. Sommaren 191

5

har hufvudgården, de industriella anläggningarna

m. m., försålts till Aktiebolaget Vidtsköfle med
godsägaren Rudolf Stjernsvärd som verkstäl-

lande direktör. Arrendegodsen hafva försålts

till Andelsföreningen Eget hem i Kristianstads

l;in för att styckas till smålägenheter.

Nordisk Faiiiiljclxilvs Tiytkcri, Stockholm 1919.
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